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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СЪВЕТА ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА НАУЧНИТЕ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИТЕ И ИНФРАСТУКТУРИТЕ В ОБЛАСТТА НА 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КАТО ПРИПОМНЯ:

– своите заключения от 23 ноември 2007 г. относно научната информация в 

цифровия век: достъп, разпространение и съхранение1, които отчитат, че достъпът 

до и разпространението на научна информация са от ключово значение за 

развитието на европейското изследователско пространство и спомагат за 

ускоряване на иновациите;

– своите заключения от 30 май 2008 г. относно стартирането на „Процеса от 

Любляна — към цялостно осъществяване на европейското изследователско 

пространство“2, който има за цел да установи по-добро управление на 

европейското изследователско пространство въз основа на дългосрочна концепция 

за европейското изследователско пространство, разработена в партньорство с 

държавите-членки и Комисията с широка подкрепа от страна на заинтересованите 

страни и гражданите;

– своите заключения от 2 декември 2008 г. относно определяне на „Концепция 

2020 г. за европейското изследователско пространство“3, което е част от първата 

фаза на Процеса от Любляна и служи като основа за разработването на бъдещото 

управление на европейското изследователско пространство;

  
1 Док. 15362/07.
2 Док. 10231/08.
3 Док. 16767/08.
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– заключенията на Европейския съвет от 11—12 декември 2008 г.4, с които бе 

одобрен план за възстановяване на европейската икономика и с които се призовава 

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. (включително стратегия за след i-2010 за 

стимулиране развитието на информационното общество), който да обхваща 

всички условия за устойчиво развитие и основните технологии, в т.ч. и 

информационните технологии;

– своите заключения от 29 май 2009 г.5 относно научноизследователските 

инфраструктури и регионалното измерение на европейското изследователско 

пространство, с които призовава Комисията да работи за устойчивостта, глобалния 

достъп, оперативната съвместимост и безпрепятственото използване на 

паневропейски електронни инфраструктури, и държавите-членки да разгледат 

ролята на стратегия за електронни инфраструктури в националните си пътни карти 

и/или програми за научноизследователски инфраструктури;

като във връзка с това НАБЛЯГА на значението на научните изследвания, иновациите и 

инфрастуктурите в областта на ИКТ:

1. 1. ПРИВЕТСТВА съобщенията на Комисията, озаглавени „Стратегия за НИРД 

и иновации в ИКТ — по-високи цели за Европа“6, „ИКТ-инфраструктури за 

електронна наука“7 и „Към нови граници в ИКТ — стратегия за 

научноизследователска дейност в областта на бъдещите и нововъзникващите 

технологии в Европа“8;

2. ИЗТЪКВА, че ИКТ са един от основните фактори за икономически растеж и 

социална промяна и като такъв са от жизненоважно значение за икономическото 

възстановяване, защото чрез тях Европа може да излезе от настоящата криза по-

бързо и да е по-силна отпреди;

  
4 Док. 17271/1/08 REV1.
5 Док. 10612/09.
6 Док. 7883/09.
7 Док. 7432/09.
8 Док. 9077/09.
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3. ИЗТЪКВА СПЕЦИАЛНО, че ИКТ са в основата на иновациите и увеличаването 

на производителността, предлагат уникални решения на предизвикателствата пред 

обществото, като например преминаването към екологично ефективна икономика, 

и са необходими за напредъка във всички важни области на науката и 

технологиите; същевременно ОТБЕЛЯЗВА, че въздействието на ИКТ върху 

увеличаването на производителността в ЕС е по-слабо отколкото при неговите 

главни търговски партньори;

4. ИЗТЪКВА, че цифровата революция все още е в началния си етап и че 

научноизследователският и иновационен капацитет е от съществено значение за 

създаването, овладяването и въвеждането на технологиите и тяхното използване 

като предимство в икономически, обществен и културен план; Във връзка с това 

ПОДЧЕРТАВА, че е необходимо да се осигури наличността, подходящата 

обработка и съхранението на безпрецедентен обем данни;

5. ОТБЕЛЯЗВА, че Европа разполага със силни промишлени и технологични активи 

в ИКТ, по-специално в телекомуникационното оборудване и услуги, вградените 

ИКТ и бизнес софтуера, и може да гради върху стабилните основи, които 

притежава, като високи научни постижения, изключително равнище на 

образование на специалистите, висококачествени инфраструктури от световна 

класа като GEANT и електронна наука, както и с най-големия пазар на ИКТ в 

света;

6. Същевременно ОТЧИТА, че разпокъсаността на европейските пазари, 

фрагментираната картина на научните изследвания и иновациите в областта на 

ИКТ, липсата на човешки ресурси и недостатъчните инвестиции в тази област са 

важни препятствия, които пречат на Европа да използва пълноценно 

съществуващите и бъдещите ИКТ;

7. ИЗТЪКВА значението на ИКТ в контекста на осъществяването на свободното 

движение на знания (петата свобода, за която се заговори от заседанието на 

Европейския съвет на 13—14 март 2008 г.), иновации и технологии и ОТБЕЛЯЗВА 

колко е важно да бъде увеличен капацитетът и конкурентоспособността на Европа 

в областта на ИКТ;
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Като ПОДЧЕРТАВА за главна цел Европа да заеме водеща позиция в научните изследвания, 

иновациите и инфраструктурите в областта на ИКТ:

8. ИЗТЪКВА, че Европа трябва да набележи и премахне бариерите, които 

затрудняват възникването и растежа на нови предприятия и пазари за иновативни 

приложения в областта на ИКТ; трябва да се стреми към водеща роля в свързаните 

с ИКТ пазари, технологии и науки от ключово значение, трябва да направи Европа

по-привлекателна за инвестиции и талантливи специалисти в областта на ИКТ, 

като същевременно осигури критична маса от човешки капитал за изграждане на 

цифрова Европа;

9. ОТЧИТА необходимостта от по-добре интегрирани политики и действия, които да 

създават връзки между иновациите, развитието на уменията и научните 

изследвания в областта на ИКТ (триъгълник на знанието) — от гранични 

изследвания към приложни научни изследвания;

10. ИЗТЪКВА, че за по-доброто интегриране е необходима по-тясна връзка между 

действията на европейско, национално и регионално равнище и изпълнение в 

променливи конфигурации на различни нива;

11. ПРИЕМА, че съществуват редица нови възможности за водеща роля на Европа в 

ИКТ, които се създават от новите научни открития, от развитието на нови 

технологии и от иновативното използване на технологии, за да се положат 

основите за съвременна наука и да се посрещнат нововъзникващите 

предизвикателства в области като преминаване към екологично ефективна 

икономика или устойчиво здравеопазване за застаряващото население;

12. ПОДКРЕПЯ важния принос на ИКТ в публично-частните партньорства в плана за 

възстановяване на европейската икономика във връзка със „зелените“ автомобили, 

„фабриките на бъдещето“ и енергийно ефективните сгради;
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13. С оглед на укрепването на бъдещите и нововъзникващите технологии (БНТ) в 
ИКТ ОТЧИТА стратегическото значение на високорисковите 
мултидисциплинарни научни изследвания относно нови основи за бъдещи ИКТ, за 
въвеждането на новаторски технологии и откриването на нови възможности пред 
научните изследвания, което е решаващо за осигуряването на иновации и 
устойчива конкурентоспособност на европейските предприятия;

14. ОТЧИТА ключовата роля на електронните инфраструктури за постигане на 
изключително високи научни постижения, потенциала им за подобряване на 
достъпността и преобразуващата им роля по отношение на методите за 
провеждане на научни изследвания, основно електронната наука, както и тяхната 
роля на новаторски платформи и пазари на образци на новаторски ИКТ, особено в 
областта на компютрите; ПРИВЕТСТВА работата на Групата за размисъл относно 
електронните инфраструктури9 за преодоляване на политическите бариери пред 
съвместното използване на електронните инфраструктури;

КАТО ОТЧИТА, че следва да се предприемат редица приоритетни действия:

15. ПРИКАНВА държавите-членки:

– да разширят подкрепата си за научните изследвания в областта на ИКТ и 
иновациите както на национално равнище, така и на равнище ЕС, в т.ч. като 
разширят прилагането на обществени поръчки за научните изследвания в 
областта на ИКТ и иновациите и на фондовете, свързани с политиката на 
сближаване;

– да положат по-големи усилия за изграждане на клъстери за научни 
изследвания и иновации в областта на ИКТ чрез по-съгласувани инвестиции 
в инфраструктурите за научни изследвания в ключови области като 
„Бъдещият интернет“, високоефективните компютри, екологосъобразните 
интелигентни системи за ИКТ, наноелектрониката, фотониката и вградените 
системи;

– да насърчават международната координация на електронните 
инфраструктури, за да се оптимизират ресурсите и да се осигури 
непрекъснат и безопасен достъп за крайните потребители.

  
9 Група за размисъл относно електронните инфраструктури (www.e-irg.eu);
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16. ПРИКАНВА Комисията:

– да разгледа областите, в които публично-частните партньорства могат да 
ускорят иновациите, да създадат критична маса и да привлекат 
допълнителни частни и публични инвестиции, особено в областта на 
„Бъдещия интернет“ и екологосъобразните ИКТ, и да оптимизира 
механизмите за постигане на тази цел;

– да предложи приоритетни инициативи в областта на БНТ в цяла Европа, 
насочени към научните и технологичните предизвикателства в пресечната 
точка между ИКТ и други научни дисциплини;

– на основата на стратегия да стимулира и подпомага международното 
научноизследователско сътрудничество в областта на БНТ, което да 
посреща глобалните предизвикателства за ИКТ;

– да подготви инициативи, които да дадат повече възможности на 
занимаващите се усилено с научни изследвания МСП и на талантливи млади 
изследователи да се включат и на по-ранен етап да поемат ръководна роля в 
областта на БНТ;

– да предложи инициативи за действие с цел привличане на младите хора към 
научноизследователската дейност и иновациите в областта на ИКТ и 
насърчаване на техния професионален избор в тази насока;

– да предложи схеми за финансово стимулиране на съвместното разработване 
и използване от държавите-членки на научноизследователските 
инфраструктури за ИКТ в области като изчислителната мощност от 
порядъка екса;

– да предложи проекти от европейски мащаб, ориентирани към търсенето и 
потребностите на потребителите и обединяващи научните изследвания, 
иновациите и разпространението, с цел, в отговор на културните и 
социалните предизвикателства, да се предоставят инфраструктури за услуги, 
основани на ИКТ, в т.ч. паневропейска система за управление на 
електронната идентификация, като същевременно се осигури подходяща 
защита на данните; както и услуги в областта на здравеопазването, 
енергийната ефективност и безопасния и чист транспорт;
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17. ПРИКАНВА държавите-членки и Комисията:

– да проучат по какъв начин ползите от електронните инфраструктури да 
обхванат и промишлените изследвания и иновации, обществените услуги и 
МСП;

– да проучат модели за управление на електронни инфраструктури, които да 
позволяват предоставянето на непрекъснати, авангардни в технологично 
отношение обществени услуги за научни изследвания в цяла Европа, като по 
целесъобразност се консултират с Групата за размисъл относно 
електронните инфраструктури;

– да разгледат необходимостта от и средствата за предоставяне на стимули за 
разширено използване на обществените поръчки в предпазарен стадий на 
местно, регионално, национално равнище и на равнище ЕС, с цел 
предлагане на иновативни решения за публичния сектор, включително за 
разпространение на електронните инфраструктури и за подкрепа на СМП;

– по-добре да съгласуват усилията си и да развиват и споделят стратегиите си 
в областите на ИКТ от първостепенно значение за Европа като научните 
изследвания и иновациите в сферата на широколентовите комуникации, като 
се основават на опита от съвместните технологични инициативи за ИКТ, 
съвместната научноизследователска програма „Интелигентна заобикаляща 
среда“ и високоскоростната мрежа GEANT; целта на тези стратегии ще бъде 
да се избегне фрагментирането на усилията;

– да обединяват инвестициите си в областта на високоефективните компютри 
в рамките на PRACE10, за да укрепят позициите на европейската 
промишленост и европейските академични среди по отношение на 
използването, разработването и производството на авангардни компютърни 
продукти, услуги и технологии;

– да гарантират, че инфраструктурата за научни изследвания с основно 
значение за Европа получава подкрепа за електронните инфраструктури по 
отношение на условията за достъп до висококачествени ресурси за 
електронно обработване на данни и на базите данни, както и с цел да 
разшири обхватът на тяхното полезно действие в цяла Европа;

  
10 PRACE (Партньорство за авангардна електронна обработка на данни в Европа) е проект 

на Европейския стратегически форум за научноизследователски инфраструктури 
(ESFRI), чиято цел е създаването на паневропейска инфраструктура за научни 
изследвания в областта на високоефективните компютри. Понастоящем 
16 държави-членки и четири държави, асоциирани към рамковата програма за научни 
изследвания и технологично развитие, са подписали меморандума за разбирателство по 
PRACE; другите държави-членки се приканват да направят същото.
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– да продължават да премахват конкретните пречки, които възпрепятстват 
развитието на благоприятстващи иновациите пазари;

– да продължават усилията си, за да разширят и задълбочат достъпа до научни 
данни, да отворят информационните хранилища и да осигурят 
последователен подход към достъпа до научните данни и тяхното 
съхранение;

– да продължават да насърчават сигурността на мрежите и продуктите в 
областта на ИКТ, в т.ч. като улесняват по-добро взаимодействие между 
заинтересованите страни в научните изследвания;

– да провеждат редовно консултации със заинтересованите страни в 
стандартизацията и научните изследвания, по-специално европейските 
технологични платформи, за да гарантират, че съответните европейски 
инициативи в областта на научните изследвания и развойната дейност 
допринасят по най-ефективен начин за дейностите по стандартизацията на 
ИКТ, както и да насърчават органите за стандартизация да адаптират 
процедурите си, където е необходимо, за да улеснят своевременното 
разработване на стандарти за ИКТ; да съгласуват усилията си в посока 
по-добро синхронизиране и координация на националните и европейските 
политики в областта на стандартизацията, свързани със създаването и 
разпространението на европейски технологични стандарти, което ще 
допринесе за укрепването на европейската конкурентоспособност;

– да търсят допълнителни стимули за ускоряване на възникването на 
благоприятстващи иновациите пазари, по-специално чрез насърчаване на 
търсенето и стремежа на потребителите към иновации, в т.ч чрез по-широко 
използване на обществени поръчки за иновациите, подкрепа за пилотни 
проекти и участие на потребителите на всеки етап от иновационния цикъл;

– да насърчават и улесняват създаването на взаимодействия между 
политиките и инструментите на различни нива и по-тясното 
интердисциплинарно взаимодействие между потребителите, доставчиците и 
инвеститорите, например чрез „платформите за иновации“ за иновациите в 
публичния сектор, чрез подкрепа за обмена на опит между възложителите на 
обществени поръчки и чрез създаването на мрежи от инвеститори и МСП;
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– да насърчават предприятията, академичните среди и публичните органи на 

всички нива да оказват помощ за изпълнението на проекти по ИКТ в целия 

иновационен цикъл, особено в отговор на поставени от обществото цели;

– да предприемат инициативи в рамките на европейското партньорство за 

изследователи, установено на 26 септември 2008 г.11, за да преодолеят 

недостига на компетентни изследователи и да привлекат най-добрите 

изследователи в света за участие в научните изследвания в областта на ИКТ, 

по-специално БНТ, в т.ч. чрез съвместна работа с водещите изследователи в 

световен мащаб;

– да обръщат особено внимание на ролята на ИКТ за установяване и 

укрепване на политика на сътрудничество в научно-техническата област с 

държави извън Европа.

___________________

  
11 Заключения на Съвета относно европейско партньорство за изследователи: успешни 

кариери и повишена мобилност (док. 13671/08).


