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Delegacijoms priede pateikiama Tarybos rezoliucija dėl Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) 

sustiprinto valdymo, kurią 2009 m. gruodžio 3 d. posėdyje priėmė Konkurencingumo taryba.
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PRIEDAS

TARYBOS REZOLIUCIJA DĖL EUROPOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ ERDVĖS (EMTE) 

SUSTIPRINTO VALDYMO

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

PRIMENA 1974 m. sausio 14 d. Tarybos rezoliuciją dėl nacionalinės politikos koordinavimo ir

Sąjungai svarbių projektų apibrėžties mokslo ir technologijų srityje 1, kuria buvo įsteigtas 

Mokslinių ir techninių tyrimų komitetas (CREST), kurią pakeitė 1995 m. rugsėjo 28 d. Tarybos 

rezoliucija dėl CREST 2;

PRIMENA 2000 m. birželio 15 d. Tarybos rezoliuciją, sukuriančią Europos mokslinių tyrimų erdvę

(EMTE) 3, kuri buvo priimta po 2000 m. kovo 23–24 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo, 

kuriame buvo susitarta dėl Lisabonos strategijos;

PRIMENA 2007 m. kovo 8–9 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose buvo išdėstyta tinkamai 

veikiančio žinių trikampio koncepcija pasitelkiant švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų sąveiką, 

taip pat 2009 m. kovo 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose raginama skubiai 

parengti konkrečias priemones verslo, mokslinių tyrimų bei švietimo ir mokymo sričių partnerystei 

skatinti, taip pat padidinti investicijas į mokslinius tyrimus, žinias ir švietimą ir pagerinti jų kokybę;

PRIMENA 2008 m. kovo 13–14 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose valstybės narės 

raginamos sukurti „penktąją laisvę“ ir taip pašalinti kliūtis laisvam žinių judėjimui;

PRIMENA 2008 m. gegužės 30 d. Tarybos išvadas dėl „Liublianos proceso“ pradžios: visiško 

Europos mokslinių tyrimų erdvės įgyvendinimo link“, kuriose siekiama nustatyti sustiprintą EMTE 

valdymą, grindžiamą ilgalaike EMTE vizija, sukurta bendradarbiaujant valstybėms narėms ir 

Komisijai, kurias labai rėmė suinteresuotieji subjektai ir piliečiai;

  
1 Oficialusis leidinys C 7, 1974 1 29, p. 2–4.
2 Oficialusis leidinys C 264, 1995 10 11, p. 4–5.
3 Oficialusis leidinys C 205, 2000 7 19, p. 1.
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PRIMENA 2008 m. gruodžio 2 d. Tarybos išvadas dėl 2020 m. Europos mokslinių tyrimų erdvės 

vizijos nustatymo 1, kuriose buvo pirmininkausiančių valstybių narių paprašyta atsižvelgti į šią 

viziją bei jos galimą raidą rengiant pasiūlymus dėl būsimo EMTE valdymo ir pabrėžta, kad reikia 

panaudoti visą veikiančių koordinavimo struktūrų, pavyzdžiui, CREST, potencialą įgyvendinant 

EMTE iniciatyvas;

PRIMENA 2008 m. gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose raginama 

inicijuoti Europos inovacijų planą kartu su EMTE vystymo ir būsimos Lisabonos strategijos po 

2010 m. svarstymo procesu;

PRIMENA 2009 m. gegužės 29 d. Tarybos išvadas, kuriose nurodyta parengti ir reguliariai 

atnaujinti veiksmų planą, skirtą 2020 m. EMTE vizijai įgyvendinti ir papildomai dirbti siekiant 

užtikrinti tvirtesnį ES politikos krypčių ir priemonių, pavyzdžiui, MTTP bendrųjų programų, 

Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos, struktūrinių fondų, Liublianos proceso, 

švietimo ir mokymo bendrosios programos bei Bolonijos proceso, papildomumą ir sinergiją;

1. PRIPAŽĮSTA, kad mokslinių tyrimų srities politika, programos ir veiksmai Europos 

lygiu apima tiek Sąjungos ir tarpvyriausybinio lygio veiksmus, tiek nacionalinio ir 

(arba) regioninio lygių veiksmus, kurie prisideda prie bendro EMTE vystymo, ir kad 

atitinkamais atvejais ir taikant specialius susitarimus trečiosios šalys taip pat dalyvauja 

EMTE vystymo procese, taip pat pripažindama dabartinę bendradarbiavimo su šalimis, 

dalyvaujančiomis bendrosiose programose, padėtį;

2. PRIPAŽĮSTA, kad daug veikėjų ir suinteresuotųjų asmenų jau dalyvauja vystant EMTE 

nacionaliniu, regioniniu, tarpvyriausybiniu ir Sąjungos lygiais, ir kad jau veikia įvairūs 

su EMTE susiję mechanizmai, procesai ir priemonės; 

  
1 Oficialusis leidinys C 25, 2009 1 31, p. 1–4.
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3. PRIPAŽĮSTA, kad strateginei politikai kurti ir sprendimams priimti reikalingas 

veiksmingas ir sustiprintas valdymas siekiant EMTE, kurioje Sąjunga ir valstybės narės 

aktyviau imtųsi vadovavimo iniciatyvos ir įsipareigotų pasiekti 2020 m. EMTE viziją ir 

įgyvendinti ES konkurencingumo ir ekonomikos augimo strategiją po 2010 m. 

Pagrindiniai principai turėtų būti paprastumas, veiksmingumas ir skaidrumas, kartu 

laikantis subsidiarumo principo;

4. PABRĖŽIA, kad remiantis 2020 m. EMTE vizijos tikslais ir atsižvelgiant į 

pozityviuosius valstybių narių skirtumų aspektus, šiuo sustiprintu valdymu turėtų būti 

siekiama sudaryti palankesnes sąlygas visais lygiais bendradarbiauti vykdant su EMTE 

susijusius veiksmus, programas ir politikos kryptis ir juos koordinuoti; 

5. PRIPAŽĮSTA, kad švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų žinių trikampis susijęs su 

poreikiu gerinti investicijų poveikį šiose trijose veiklos srityse užtikrinant sistemingą ir 

nuolatinę sąveiką;

6. PRIPAŽĮSTA, kad esminis valdymo aspektas yra poreikis užtikrinti nuoseklesnį 

politikos formavimą Europos ir valstybių narių lygiu plėtojant geresnę ir veiksmingesnę 

žinių trikampio trijų komponentų sąveiką politikos formavimo procese, kad būtų 

paspartintas perėjimas prie tikros žiniomis grindžiamos ekonomikos ir visuomenės;

7. PABRĖŽIA, kad reikia sistemingiau, plačiau ir labiau organizuotai konsultuotis su 

suinteresuotaisiais subjektais EMTE, ir kad reikia geriau informuoti plačiąją visuomenę 

ir atitinkamų kategorijų suinteresuotuosius subjektus apie EMTE tikslus, teikiamą 

naudą ir pasiekimus bei 2020 m. EMTE viziją; 
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8. Atsižvelgiant į platų ir tarpinstitucinį EMTE pobūdį, PABRĖŽIA poreikį reguliariai 

keistis nuomonės ir bendrauti su Europos Parlamentu;

9. SKATINA valstybes nares reikiamais atvejais gerinti pasiruošimą atitinkamų komitetų 

ir darbo grupių posėdžiams (įskaitant prireikus konsultuojantis su suinteresuotaisiais 

subjektais) ir sudaryti palankesnes sąlygas reikiamai sąveikai tarp visų žinių trikampio 

sričių;

10. PRIPAŽĮSTA, kad reikia nustatyti priemones, skirtas suteikti naują ir inovacinį postūmį 

politiniu lygiu, kad būtų galima pasiekti EMTE tikslus; ir PRAŠO pirmininkausiančias

valstybes nares svarstyti galimybę surengti gerai parengtas ir konkretiems klausimams 

skirtas EMTE ministrų lygio konferencijas, kai esama aiškios pridėtinės vertės, 

susijusios su ilgalaikės EMTE strateginės vizijos gairių nustatymu;  SUTINKA, kad 

tokios konferencijos galėtų būti rengiamos kaip išplėsti neoficialūs ministrų posėdžiai;

11. PRIPAŽĮSTA CREST jau atlikto darbo konsultuojant Tarybą ir Komisiją su EMTE 

susijusiais klausimais svarbą; Tačiau PRIPAŽĮSTA, kad siekiant EMTE vystymosi ir 

siekiant patenkinti poreikį aktyviau įtraukti nacionalinę politiką, CREST turėtų imtis 

daugiau iniciatyvos kaip EMTE politikos komitetas, savo iniciatyva teikiantis Tarybai, 

Komisijai ir valstybėms narėms strategines ir laiku teikiamas konsultacijas, arba 

teikiantis konsultacijas Tarybos ar Komisijos prašymu;

12. Tuo remdamasi, PATVIRTINA šiuos principus, skirtus sustiprinti naujojo CREST 

vaidmenį strateginio EMTE vystymo srityje:

a) CREST yra strateginis patariamasis organas, kurio užduotis konsultuoti Tarybą, 

Komisiją ir valstybes nares EMTE klausimais. Taip pat CREST turėtų vykdyti 

EMTE, įskaitant ES bendrąsias programas, vystymosi pažangos stebėseną;
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b) Visų pirma CREST turėtų teikti tokias šių sričių strategines konsultacijas:

i. bendrojo pobūdžio gaires dėl galimos ateities politikos tarptautiniu, Europos 

ir nacionaliniu lygiais EMTE vystymuisi skatinti;

ii. ankstyvame etape – strateginių prioritetų, EMTE vystymo politikos 

iniciatyvų, įskaitant ES bendrąsias programas ir kitas susijusias ES 

iniciatyvas bei atitinkamas nacionalines ir tarpvyriausybines iniciatyvas, 

rengimo ir įgyvendinimo, įskaitant dėl visuotinio visų priemonių ir 

iniciatyvų suderinimo;

iii. atitinkamais atvejais konsultacijas, kaip skatinti EMTE vystymuisi svarbios 

nacionalinės politikos sričių koordinavimą;

iv. vėlesniame etape – konsultacijas visų šių politikos iniciatyvų nepriklausomo 

įvertinimo rengimo ir vykdymo klausimais;

c) CREST turėtų plėtoti sąveiką ir nuoseklumą su kitomis politikos sritimis, visų 

pirma susijusiomis su žinių trikampiu;

d) CREST turėtų bendradarbiauti ir konsultuotis su darbo grupėmis, susijusiomis su 

EMTE, jei tai reikalinga siekiant jo tikslų. Svarstydamas jis taip pat gali remtis šių 

grupių nuomonėmis;

e) Valstybės narės ir Komisija turėtų kartu prisidėti prie CREST darbo toliau vystant 

EMTE;
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13. MANO, kad reikėtų papildomai aptarti CREST darbo metodus, atsižvelgiant į naują 

teisinę ir institucinę sąrangą ir tai, kad 1995 m. rugsėjo 28 d. Rezoliucija bus pakeista 

nauja rezoliucija, kurioje nustatomi nauji patikslinti CREST komiteto įgaliojimai. Šie 

patikslinti įgaliojimai turėtų būti parengti vadovaujantis 12 punkte išdėstytais principais, 

ir Taryba juos turėtų patvirtinti iki 2010 m. vidurio;

14. RAGINA visas susijusias darbo grupes 1, įsteigtas teikti paramą EMTE tikslų 

įgyvendinimui, prireikus įtvirtinti sistemingas ir skaidrias konsultacijas su 

suinteresuotaisiais subjektais;

15. RAGINA valstybes nares ir Komisiją inicijuoti su EMTE susijusių darbo grupių 

peržiūrą iki 2010 m. pabaigos.

16. PRAŠO Komisijos:

- toliau laikantis skaidrumo principo plėtoti sistemingas ir gerai organizuotas 

konsultacijas su valstybėmis narėmis ir kitais susijusiais suinteresuotaisiais 

subjektais; 

- kartu su valstybėmis narėmis plėtoti veiksmingą EMTE informacinę sistemą –

paramos priemonę sprendimus priimantiems organams.

___________________

  
1 Šiuo metu tai yra visų pirma CREST, tam skirtos sudėties Bendra programavimo aukšto lygio 

grupė (GPC) ir Tarptautinio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje strateginis 
forumas (SFIC), jo Žinių perdavimo darbo grupė bei Europos strateginio mokslinių tyrimų 
infrastruktūros forumo (ESFRI) ir Žmogiškųjų išteklių ir judumo iniciatyvinė grupė.


