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Относно: Съвместно планиране на научните изследвания в Европа:

а) Стартиране на пилотната инициатива за съвместно планиране в областта 
на борбата с невродегенеративните заболявания, по-специално с болестта 
на Алцхаймер

б) Напредък в съвместното планиране и перспективи
- Заключения на Съвета

Приложено се изпращат на делегациите заключенията относно съвместното планиране на 

научните изследвания в Европа, приети от Съвета по конкурентоспособност на заседанието 

му от 3 декември 2009 г.

___________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТНОСНО СЪВМЕСТНОТО ПЛАНИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В 
ЕВРОПА

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КАТО ПРИПОМНЯ

· Зелената книга на Комисията от 4 април 2007 г. „Европейското научноизследователско 

пространство: нови перспективи“1, в която една от основните цели е осигуряването на 

съгласуваност на националните и регионалните научноизследователски програми и 

приоритети по въпроси, свързани с най-важните предизвикателства или възможности 

пред обществото в Европа, които се отнасят за всички или за повечето държави и 

изискват нов подход, насочен към развиване на научноизследователски дейности извън 

индивидуалния национален капацитет;

· Документа за ключовите въпроси от 25 февруари 2008 г.2, в който държавите-членки и 

Комисията се насърчават да продължат да разработват инициативи за съвместно 

планиране на научните изследвания в области, пригодени към такъв начин на работа, 

за да се създадат условия за стратегически по-издържан и по-структуриран подход към 

стартирането на нови съвместни програми и общи покани за внасяне на проекти;

· Заключенията на Европейския съвет от 13—14 март 2008 г.3, с които се постави 

началото на новия цикъл на Лисабонската стратегия за растеж и работни места (2008—

2010 г.), и в които бе потвърдено, че за пълноценно разгръщане на потенциала на 

европейските граждани за иновации и творчество е необходимо да се отдели специално 

внимание на по-нататъшни инициативи за съвместно планиране на научните 

изследвания;

  
1 8322/07.
2 6933/08.
3 7652/1/08 REV 1.
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· Съобщението на Комисията от 15 юли 2008 г., озаглавено „Към съвместно планиране 

на научноизследователската дейност: сътрудничество с цел по-ефективен отговор на 

общите предизвикателства“4, в което се призовава да се постави началото на ръководен 

от държавите-членки процес на активизиране на сътрудничеството в областта на 

научноизследователската и развойната дейност, за да се отговори по-успешно на 

основните предизвикателства пред обществото в европейски и световен мащаб, в които 

публичните научни изследвания играят ключова роля.

· Заключенията на Съвета от 26 септември 2008 г., озаглавени „Обща ангажираност на 

държавите-членки за борба с невродегенеративните заболявания, по-специално с 

болестта на Алцхаймер“5, в които се отбелязва, че научноизследователската и развойна 

дейност, свързана с болестта на Алцхаймер, представлява добър пример за изпитване 

на новаторски форми за обединяване на национален експертен опит и ресурси на 

доброволни начала в рамките на съвместни цели в европейски мащаб, и 

държавите-членки и Комисията се приканват да учредят форум, обединяващ основните 

участници в европейските научни изследвания, както и да вземат предвид евентуално 

съществуващите национални планове за борба с болестта на Алцхаймер и да проучат 

предложения за поемане на ангажимент от страна на държавите-членки да установят 

по-тясно и задълбочено сътрудничество в тази област.

· Заключенията на Съвета от 2 декември 2008 г. относно съвместното планиране на 

научните изследвания в Европа в отговор на основните предизвикателства пред 

обществото6, с които се създава специализирана структура на CREST — група на 

високо равнище за съвместно планиране (ГСП), с цел определяне и обосноваване на 

първия списък от ограничен брой теми за съвместно планиране. Освен това в 

заключенията невродегенеративните заболявания се определят като област, в която 

съвместното планиране би добавило значителна стойност в сравнение с разпокъсаните 

понастоящем дейности на държавите-членки в областта на научните изследвания, 

отчита се необходимостта да се стартира пилотна инициатива за съвместно планиране 

в борбата с тези заболявания, по-специално с болестта на Алцхаймер, и Комисията се 

приканва да представи предложение за подготовка на стартирането на тази инициатива 

възможно най-рано през 2009 г.

  
4 11935/08.
5 13668/08.
6 16775/08.
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а) СТАРТИРАНЕ НА ПИЛОТНАТА ИНИЦИАТИВА ЗА СЪВМЕСТНО ПЛАНИРАНЕ В ОБЛАСТТА НА

БОРБАТА С НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПО-СПЕЦИАЛНО С БОЛЕСТТА НА

АЛЦХАЙМЕР

1. ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ, че броят на лицата, страдащи от невродегенеративни 

заболявания в Европа, се оценява на 8,67 милиона, като по-голямата част от тези случаи 

са на болни от Алцхаймер. При това, ИЗТЪКВА, че невродегенеративните заболявания 

са една от основните причини за уврежданията при старите хора и че броят на 

страдащите от тези заболявания се очаква да нарасне драстично до 2020 г. поради 

по-голямата продължителност на живота и намаленото съотношение на работещите 

спрямо пенсионерите;

2. Поради факта, че това ще доведе до увеличаване на тежестта върху пациентите, 

техните семейства и лицата, предоставящи професионални грижи, и за в бъдеще ще 

породи сериозни предизвикателства като разходи и организация пред системите на 

здравеопазване в държавите-членки, ПРИЗНАВА, че държавите-членки отчитат 

необходимостта да приемат специални национални планове и стратегии за болестта на 

Алцхаймер и свързаните с нея разстройства, за да облекчат бремето върху обществото 

като цяло и по-конкретно върху системите на здравеопазване.

3. ОТЧИТА, че все повече се засилва убеждението, че въздействието на 

невродегенеративните заболявания върху населението в Европа е от такъв мащаб, че 

нито една държава-членка не е в състояние да се справи с него сама. Поради това 

държавите-членки биха извлекли полза от координиране на действията си за постигане 

на по-категоричен, по-добре координиран и по-ефективен отговор на европейско 

равнище.

  
7 Брой на европейските пациенти, страдащи от четирите най-разпространени 

невродегенеративни заболявания (болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон, 
амиотрофна латерална склероза, болест на Хънтингтън).
Източници: Болест на Алцхаймер:
http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/echi/docs/dementia2_en.pdf; Болест 
на Паркинсон: Von Campenhausen S. и др., „European neuropsychopharmacology“ 2005, 
брой 15, № 4, стр. 473-490; Амиотрофна латерална склероза: уебсайт Orphanet:
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php; и Logroscino G. и др., Neurol Neurosurg 
Psychiatry, 25 август 2009 г. [електронно издание преди печатното]; Болест на 
Хънтингтън: уебсайт Orphanet:  http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php.
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4. ПРИВЕТСТВА съобщението на Комисията относно европейска инициатива за болестта 

на Алцхаймер и други деменции8 и препоръките на Комисията относно стартирането 

на пилотна инициатива за съвместно планиране в областта на борбата с 

невродегенеративните заболявания и в частност с болестта на Алцхаймер9 , като на 

тази основа НАБЛЯГА, че съвместното планиране на научните изследвания в областта 

на невродегенеративните заболявания ще допринесе за преодоляване на разпокъсаните 

действия на държавите-членки в тази област и ще насърчи обединяването на уменията, 

знанията и средствата с цел да се даде тласък на научните изследвания в областта на 

профилактиката, диагностицирането и лечението, както и да се облекчи тежестта, 

която невродегенеративните заболявания упражняват върху пациентите, лицата, 

грижещи се професионално за тях, и обществото. В този смисъл също така 

ПРИКАНВА Комисията да окаже подкрепа за изпълнението на тази инициатива и да не 

допуска дублирането на дейности при изпълнение на рамковата програма;

5. ПРИКАНВА държавите-членки:

i. Да разработят обща концепция, основана на мултидисциплинарен подход, за това 

как сътрудничеството и координацията в областта на научните изследвания на 

европейско равнище могат да подобрят знанията, профилактиката, 

диагностицирането и лечението на невродегенеративните заболявания, и 

по-специално болестта на Алцхаймер, за да осигурят ефективност на съвместните 

усилия на държавите-членки в борбата с невродегенеративните заболявания.

ii. Да разработят програма за стратегически научни изследвания, в която се 

определят средносрочни и дългосрочни научноизследователски потребности и 

цели в областта на невродегенеративните заболявания, и по-специално болестта 

на Алцхаймер. Програмата за стратегически научни изследвания следва да се 

развива и да се допълни с план за изпълнение, в който да се определят 

приоритетите и графика и да се набележат необходимите за прилагането му 

дейности, инструменти и ресурси.

  
8 12392/09.
9 12382/09.
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ii.1. В зависимост от потребностите на програмата за стратегически научни 

изследвания биха могли да се обмислят следните дейности като елементи на 

плана за изпълнение:

а) определяне и обмен на информация относно съответните национални 

програми и научноизследователска дейност; 

б) засилване на капацитета за съвместни прогнози и технологична оценка в 

областта на фундаменталните и медицинските научни изследвания, както и 

на тези, свързани със здравеопазването и обществените услуги;

в) определяне на областите или научноизследователските действия, при които 

координирането би било от полза, на съвместни тръжни процедури, 

съсредоточаване на ресурсите в сфери като разработване на нови стратегии 

за профилактика и лечение, нови технологии за изображения и биомаркери;

г) обмен на информационни ресурси и споделяне на най-добри практики в 

области като съпоставяне на системи на обществено здравеопазване, 

включително условия за извънболнични грижи и дългосрочни грижи;

д) определяне на условията за съвместно провеждане на научни изследвания в 

посочените по-горе области;

е) споделяне, където е уместно, на налични научноизследователски разработки 

и инфраструктури или разработване на нови в области като координирани 

регистри, биобанки за кръвни проби и тъкани или разработване на 

животински образци за изучаване на тези болести;

ж) разработване на нови диагностични средства, по-специално за ранна 

диагностика;

з) създаване на мрежови центрове за изследване на невродегенеративните 

болести в области като провеждане на клинични тестове, стандартизиране 

на критериите и инструментите за диагностика;
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и) при целесъобразност, привличане за участие в тази пилотна инициатива на 

представители на организации на пациентите и на заетите в здравното 

обслужване, включително на заинтересовани участници от частния сектор;

к) набелязване на ефективни мерки за осигуряване на оптимално 

разпространение и използване на резултатите от научните изследвания.

iii. Активно да подпомагат работата на новосъздадената управленска структура в 

областта на невродегенеративните заболявания, и по-специално болестта на 

Алцхаймер, която има за задача да изготви общи условия, правила и процедури 

за сътрудничество и координация, както и да наблюдава изпълнението на 

програмата за стратегически научни изследвания.

iv. Да изпълняват съвместно програмата за стратегически научни изследвания, 

включително чрез националните програми за научни изследвания или други 

научноизследователски дейности в национален мащаб.

v. Да сътрудничат с Комисията за проучване на възможните инициативи, които 

Комисията би могла да предприеме, за да подпомогне държавите-членки при 

изготвянето и изпълнението на общата програма за научни изследвания.

6. ПРИКАНВА Комисията:

i. Да оказва съдействие, като предприема специфични за целта и допълнителни 

мерки в подкрепа на пилотната инициатива за съвместно планиране. Тези мерки 

следва да включват подпомагане на управленската структура и на разработването 

на програмата за стратегически изследвания, предоставяне на данни, информация 

и анализи на най-новите постижения в тази област както в държавите-членки, 

така и в европейски мащаб.

ii. Да проучи какви допълнителни мерки е най-уместно да бъдат предприети в полза 

на програмата за стратегически научни изследвания и плана за изпълнението ѝ, 

като използва инструментите за финансиране от страна на ЕС.
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iii Да проучи възможните форми на консултации и сътрудничество по тези въпроси 

с водещи научноизследователски структури на международно равнище.

iv. Редовно да докладва на Съвета и на Европейския парламент за отбелязания 

напредък и за резултатите от предприетата инициатива за съвместно планиране.

б) НАПРЕДЪК В СЪВМЕСТНОТО ПЛАНИРАНЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

1. ПРИВЕТСТВА напредъка, постигнат от групата на високо равнище за съвместно 

планиране (ГСП) при определяне и обосноваване на първата поредица теми за 

инициативи за съвместно планиране, с оглед на своевременното им приемане от 

Съвета. Определени са следните три теми:

– Селско стопанство, продоволствена сигурност и изменение на климата

– Здравеопазване, храни и профилактика на заболяванията, свързани с режима 

на хранене

– Културно наследство, изменение на климата и сигурност;

2. ИЗТЪКВА, че е важно ГСП да продължи да набелязва теми за инициативи за 

съвместно планиране и в този смисъл НАСЪРЧАВА държавите-членки да не отслабват 

съвместните си усилия за определяне на общи и съгласувани действия в отговор на 

предизвикателствата пред обществото в други области, както и да работят по 

рамковите условия при разработването и изпълнението на инициативите за съвместно 

планиране;

3. ПОТВЪРЖДАВА ОТНОВО, че съвместното планиране е процес, ръководен от 

държавите-членки и подпомаган от Комисията, и ИЗТЪКВА, че това следва да намери 

отражение в процеса на вземане на решения при подготовката за стартиране на 

съвместното планиране;
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4. В този смисъл, във връзка със заключенията на Съвета относно съвместното планиране 

на научните изследвания в Европа в отговор на основните предизвикателства пред 

обществото10, ПОСТИГА СЪГЛАСИЕ по новите условия на процеса на вземане на 

решения за стартиране на инициативи за съвместно планиране, и във връзка с това

ПРИКАНВА Комисията, в рамките на правомощията си, да съдейства за подготовката 

на инициативите за съвместно планиране по темите, определени и обосновани от ГСП, 

както и да представи доклад за актуалното състояние на научните изследвания по всяка 

тема, въз основа на който Съветът ще постигне съгласие по инициативите за съвместно 

планиране.

___________________

  
10 16775/08.


