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– Tarybos išvados

Delegacijoms priede pateikiamos Tarybos išvados dėl rekomenduotinų būsimų prioritetų Europos 

mokslinių tyrimų ir moksliniais tyrimais grindžiamų inovacijų srityje įgyvendinant Lisabonos 

strategiją po 2010 m., kurias Konkurencingumo taryba priėmė 2009 m. gruodžio 3 d. posėdyje.
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ANNEX

Tarybos išvados dėl rekomenduotinų būsimų prioritetų Europos mokslinių tyrimų ir 

moksliniais tyrimais grindžiamų inovacijų srityje

įgyvendinant Lisabonos strategiją po 2010 m. 

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

PRIMINDAMA

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

mokslinių tyrimų erdvės įgyvendinimo link 1;

– 2008 m. gruodžio 2 d. Tarybos išvadas dėl 2020 m. Europos mokslinių tyrimų erdvės vizijos 

nustatymo 2, kurios yra pirmojo „Liublianos proceso“ etapo dalis ir kuriomis remiantis bus 

rengiamas būsimas EMTE valdymas;

– 2008 m. gruodžio 1–2 d. Tarybos išvadas dėl bendro mokslinių tyrimų programavimo 

Europoje reaguojant į svarbiausias visuomenės problemas 3;

– 2008 m. gruodžio 2 d. Tarybos išvadas dėl tarptautinio bendradarbiavimo mokslo ir 

technologijų srityje Europos partnerystės 4;

– 2008 m. gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas 5, kuriose raginama parengti 

Europos inovacijų veiksmų planą, kartu plėtoti Europos mokslinių tyrimų erdvę ir aptarti 

Lisabonos strategijos po 2010 m. ateitį;

  
1 Dok. 10231/08.
2 Oficialusis leidinys C 25, 2009 1 31, p. 1–4.
3 Oficialusis leidinys C 24, 2009 1 30, p. 3–5.
4 Oficialusis leidinys C 18, 2009 1 24, p. 11–13.
5 Dok. 17271/1/08.
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– 2009 m. gegužės 29 d. Tarybos išvadas dėl Europos mokslinių tyrimų bendrųjų programų 

vertinimo ir jų poveikio įvertinimo 6;

– 2009 m. gegužės 29 d. Tarybos išvadas dėl pirmųjų žingsnių 2020 m. Europos mokslinių 

tyrimų erdvės vizijos įgyvendinimo link 7, kuriose valstybės narės ir Komisija raginamos 

toliau dėti pastangas užtikrinant, kad būtų padidintas Bendrijos politikos ir priemonių 

papildomumas ir sinergija;

– 2009 m. gruodžio 3 d.  Tarybos išvadas dėl IRT srities mokslinių tyrimų, inovacijų ir 

infrastruktūros ateities; 8

– 2009 m. gruodžio 4 d. Tarybos išvadas „Siekiant konkurencingos, novatoriškos ir ekologiniu 

požiūriu veiksmingos Europos – Konkurencingumo Tarybos pranešimas dėl Lisabonos 

strategijos darbotvarkės po 2010 m.“ 9

– 2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų 

išvadas dėl švietimo vaidmens plėtojimo visapusiškai veikiančiame žinių trikampyje 10.

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, pripažindama dabartinę bendradarbiavimo su bendrosiose 

programose dalyvaujančiomis šalimis padėtį.

  
6 Dok. 10610/09.
7 Dok. 10615/09.
8 Dok. 17190/09.
9 Dok. 17179/09.
10 Dok. 14344/09.
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2. PRIPAŽĮSTA, kad Europa, norėdama tinkamai spręsti didelio masto uždavinius socialinėje, 

ekonominėje ar aplinkos srityse, kuriais būtų prisidedama prie ekonomikos augimo ir tvaraus 

vystymosi, ar reaguoti į didėjančią pasaulinę konkurenciją pramonės srityje, turi toliau didinti 

paramą moksliniams tyrimams ir moksliniais tyrimais grindžiamoms inovacijoms Europos ir

nacionaliniu lygiu. ES konkurencingumo didinimo ir ekonomikos augimo strategijos po 

2010 m. bei EMTE įgyvendinimo sąlygomis reikėtų apsvarstyti keletą plataus užmojo

kiekybinių ir kokybinių tikslų ir šiuos tikslus atitinkančius rodiklius – taip būtų dar kartą 

pavirtintas įsipareigojimas siekti, kad ES taptų pirmaujančia žinių ekonomika.

3. PABRĖŽIA, kad įgyvendinant 2020 m. EMTE viziją ir siekiant užtikrinti geresnį EMTE 

valdymą kaip nurodyta 2009 m. gruodžio 3 d. Tarybos rezoliucijoje 11 būtinas įvairias

politikos sritis apimantis požiūris, kad būtų nustatyti ir sprendžiami didelio masto šių dienų 

uždaviniai, kuriems spręsti reikia imtis veiksmų Europos lygiu atsižvelgiant į platesnį 

tarptautinį kontekstą. Į šių uždavinių sprendimą labai svarbu įtraukti įvairaus masto pramonės 

subjektus bei žinias kuriančias institucijas, taip pat plačiąją pilietinę visuomenę, taikant 

analizės ir sintezės metodus. Taigi, nustatant būsimus prioritetus mokslinių tyrimų ir 

moksliniais tyrimais grindžiamų inovacijų srityje Europos lygiu, labai svarbu atkreipti dėmesį 

į šiuos dalykus:

a) Būtina veikla turėtų būti tokia:  

– fundamentalieji moksliniai tyrimai, visų pirma atsižvelgiant į patirtį, įgytą 

vykdant mažai tirtų sričių mokslinius turimus, kuriuos finansavo Europos 

mokslinių tyrimų taryba, ir į patirtį, įgytą įgyvendinant 7-ojoje bendrojoje 

programoje numatytą ateities ir besikuriančių technologijų schemą, taip padedant 

Europai įgyti būtinų žinių ir patirties tirti naujų mokslinių tyrimų galimybes ir 

padėti spręsti nenumatytus uždavinius;

  
11 Dok. 17159/09.
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– bendrų priemonių tolesnis stiprinimas ir plėtojimas atliekant daugiau pramonei, 

visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms aktualių mokslinių tyrimų, be kita 

ko, remiantis Europos technologijų platformų, viešojo ir privačiojo sektorių

partnerystės, bendrų technologijų iniciatyvų, iniciatyvų pagal 169 straipsnį 12 ir 

kitų susijusių mechanizmų, pavyzdžiui, EUREKA, patirtimi, 

– priemonės, skirtos užsitikrinti Europos pirmaujantį vaidmenį kuriant ir pritaikant 

didelio poveikio technologijas,

– pasiūlos ir paklausos priemonės, kuriomis būtų remiama verslo plėtra ir siekiama 

viešosios politikos tikslų,

– geresnės ir mažiau sudėtingos sąlygos gauti finansavimą, pavyzdžiui, 

pasinaudojant EIB priemonėmis ir skatinant rizikos kapitalą,

– Europos žinias kuriančių institucijų tarpvalstybinio bendradarbiavimo strategijos 

kūrimas siekiant propaguoti pasaulinio lygio mokslinių tyrimų ir inovacijų 

aplinką, įtraukiant mokslo įstaigas, mokslinių tyrimų organizacijas ir pramonę,

– pasaulinio lygio mokslinių tyrimų infrastruktūra, įskaitant e. infrastruktūrą, 

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tolesniam žinių, technologijų ir e. mokslo 

bei regionų partneryste grindžiamos infrastruktūros kūrimui. Valstybės narės 

turėtų nustatyti bendrus prioritetus ir būdus veiksmingesniems sprendimams 

priimti siekiant įgyvendinti ESFRI veiksmų planą;

– žmogiškieji ištekliai, įskaitant mokslo darbuotojų judumą ir karjeros raidą;

– tarptautinis ir pasaulinio lygio bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje.

b) Turėtų būti įgyvendinama „žinių trikampio“ koncepcija, plėtojant švietimo 13, mokslinių 

tyrimų ir inovacijų veiklos 14 sinergiją visais lygiais ir visose susijusios veiklos srityse, 

inter alia, stiprinant universitetų ir suinteresuotųjų verslo subjektų partnerystes, 

įskaitant žinias kuriančias institucijas ir pramoniniams moksliniams tyrimams skirtas 

bendras priemones.  Tikėtina, kad siekiant šio tikslo labai konstruktyviai prisidės 

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) kartu su žinių ir inovacijų 

bendruomenėmis (KIC).

  
12 Mokslinių tyrimų ir plėtros programos, kurias vykdo kelios valstybės narės (šiuo metu pagal 

Sutarties 185 straipsnį).
13 Kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę.
14 Įgyvendinant Europos inovacijų planą.
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c) Reikėtų pripažinti, kad daugeliu atvejų atsakomybė už šių sričių politiką galėtų būti 

prisiimama nacionaliniu (regionų) lygiu, o nustatyti metodai turėtų būti pakankamai 

lankstūs, kad juos būtų galima pritaikyti prie įvairių nacionalinių aplinkybių. 

4. Todėl PRAŠO valstybių narių ir Komisijos, pasikonsultavus su Mokslinių ir techninių tyrimų 

komitetu (CREST), 2010 m. pradėti:

a) atvirą ir skaidrų procesą siekiant nustatyti būsimos Europos mokslinių tyrimų ir 

moksliniais tyrimais grindžiamos inovacijų veiklos prioritetus tinkamai pasikonsultavus 

su suinteresuotaisiais subjektais visose politikos srityse ir sprendžiant 3 dalyje 

išdėstytus klausimus;

b) su Europos mokslinių tyrimų erdve (EMTE) susijusių priemonių (įskaitant susijusias su

inovacijomis) 15 peržiūrą, kuri papildytų 7-osios bendrosios programos tarpinę peržiūrą 

ir kurios metu būtų atsižvelgta į šios peržiūros rezultatus, siekiant pasirengti svarstyti, 

kaip būtų galima geriausiai tobulinti ir supaprastinti EMTE aplinką;

tuo pačiu metu išnagrinėti ir atsižvelgti į:

c) būsimą veiklą (numatymas) siekiant padėti nustatyti svarbius uždavinius ir atitinkamus 

prioritetus mokslinių tyrimų bei inovacijų srityje; 

d) Bendrosios programos, Konkurencingumo ir inovacijų programos (KIP) ir švietimo 

programų (įskaitant mokymąsi visą gyvenimą), taip pat sanglaudos programų ir bendros 

programavimo veiklos (įskaitant bandomąją bendrą programavimo iniciatyvą dėl kovos 

su neurodegeneracinėmis ligomis, ypač Alzheimerio liga) sinergiją. Taip pat reikėtų 

remtis patirtimi, įgyta konkrečiose srityse, pavyzdžiui, įgyvendinant Europos strateginį 

energetikos technologijų planą (SET planą) 16 ir koordinuojant mokslinius tyrimus 

žemės ūkio srityje 17;

  
15 Europos mokslinių tyrimų erdvės priemonių rinkinys.
16 2008 m. vasario 28 d. Tarybos išvados (dok. 6326/1/08).
17 Atkreipiant dėmesį į Žemės ūkio tyrimų nuolatinio komiteto (SCAR) pažangą stiprinant šioje 

srityje atliekamų mokslinių tyrimų veiklos koordinavimą pagal jam suteiktus įgaliojimus 
(dok. 17489/09).
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e) priemones, skirtas tolesniam mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumų telkimui Europoje 

vykdant mokslinių tyrimų, inovacijų ir sanglaudos politiką;

f) 7-osios bendrosios programos laikotarpio vidurio įvertinimo rezultatus.

5. PALANKIAI VERTINA 2009 m. rugsėjo 2 d. Komisijos komunikatą „Bendrijos inovacijų 

politikos peržiūra besikeičiančiame pasaulyje“ 18 ir

PRAŠO Komisijos parengti 2008 m. gruodžio mėn. įvykusio Europos Vadovų Tarybos 

susitikimo rezultatais grindžiamas būsimas iniciatyvas dėl Europos inovacijų plano 

įgyvendinimo, kuriose būtų:

– nustatyta, kaip diegiant inovacijas galima prisidėti prie svarbių uždavinių sprendimo;

– ieškoma papildomų paskatų spartesniam inovacijoms palankių rinkų atsiradimui, visų 

pirma pasitelkiant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę bei vykdant labiau į 

paklausą ir vartotojus orientuotus mokslinius tyrimus bei diegiant moksliniais tyrimais 

grindžiamas inovacijas, įskaitant viešuosius pirkimus, pirmaujančias rinkas ir paslaugų 

inovacijas, atkreipiant dėmesį į tai, kad šioje srityje svarbus vaidmuo gali tekti viešajam 

sektoriui;

– užtikrinama sinergija su kitomis Europos Sąjungos ir Europos iniciatyvomis mokslinių 

tyrimų, inovacijų, švietimo ir pramonės srityse bei

– įmonės, mokslo įstaigos, mokslinių tyrimų organizacijos ir valdžios institucijos 

atitinkamais lygiais skatinamos padėti įgyvendinti mokslinių tyrimų ir inovacijų ciklo 

projektus.

6. PALANKIAI VERTINA 2009 m. rugsėjo 30 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios didelio 

poveikio technologijų strategijos plėtotė ES“ 19 ir PRAŠO Komisijos pateikti papildomų 

susijusių iniciatyvų bei PALANKIAI VERTINA Komisijos ketinimą parengti naują veiksmų 

nanotechnologijų srityje planą 2010–2015 m. 20.

  
18 Dok. 12905/09.
19 Dok. 13000/09.
20 Dok. 15363/09.
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ATKREIPIA DĖMESĮ Į 2009 m. spalio 7 d. Komisijos komunikatą „Investavimas į mažai 

anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų kūrimą (SET planas)“ 21 ir RAGINA 

Komisiją bei valstybes nares išnagrinėti būdus ir priemones, kaip būtų galima paspartinti SET 

plano įgyvendinimą, įskaitant sinergijos su 7-ąja bendrąja programa stiprinimą.

7. ATKREIPIA DĖMESĮ Į pirmaisiais dvejais metais pasiektą pažangą, kaip nurodyta 7-osios 

bendrosios programos pažangos ataskaitoje 22, ir LAUKIA 7-osios bendrosios programos 

tarpinio įvertinimo rezultatų.

8. ATKREIPIA DĖMESĮ Į 2009 m. liepos mėn. atliktos Europos mokslinių tyrimų tarybos 

(EMTT) struktūrų ir mechanizmų peržiūros rezultatus ir EMTT Mokslo tarybos bei Komisijos 

atsakymus 23. Taryba juos išsamiai apsvarstys, kad 2010 m. pradžioje galėtų pateikti politinę 

nuomonę dėl peržiūroje išdėstytų rekomendacijų ir susijusių veiksmų.

9. PRIPAŽINDAMA jau padarytą pažangą administracinio supaprastinimo srityje PABRĖŽIA, 

kad reikia toliau siekti pažangos supaprastinimo ir veiksmingesnio valdymo srityje, kad 

Europos Sąjungos bendrosiomis programomis būtų visapusiškai prisidedama prie po 2010 m. 

ES strategiją pakeisiančios strategijos įgyvendinimo, PALANKIAI VERTINA Komisijos 

ketinimą 2010 m. pavasarį pateikti komunikatą dėl supaprastinimo, kuris turėtų padėti politinį 

įsipareigojimą perkelti į naujas supaprastintas taisykles, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų 

sektoriaus ypatybes ir PRITARIA TAM, kad:

– reikia atlikti finansavimo Europos Sąjungos lėšomis sistemos peržiūrą, kad būtų 

parengtas rizikai atsparus ir pasitikėjimu grindžiamas požiūris į mokslinių tyrimų 

finansavimo valdymą prisidedant prie Europos Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo; 

šioms pastangoms taip pat reikėtų Europos Parlamento ir valstybių narių paramos;

  
21 Dok. 14230/09.
22 Dok. 9374/09.
23 Komisijos komunikatas „Europos mokslinių tyrimų taryba – siekiama pasaulinio lygio 

kompetencijos“ (dok. 15052/09).
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– reikėtų peržiūrėti dalyvavimo bendrosiose programose taisykles siekiant užtikrinti 

būtiną nuoseklumą;

– reikėtų remtis EMTT struktūrų ir mechanizmų peržiūroje pateiktomis rekomendacijomis 

atsižvelgiant į Komisijos atsakymus.

10. PRAŠO Komisijos ir atitinkamais atvejais valstybių narių:

– toliau ryžtingai mažinti administracinę naštą, toliau įgyvendinant 6-osios bendrosios 

programos įvertinimo rekomendacijas ir reguliariai informuojant Tarybą apie priemones, 

kurių buvo imtasi;

– pateikti dabartinio finansų kontrolei metodo sąnaudų ir naudos analizę atsižvelgiant į 

tiek paramos gavėjams, tiek Europos Sąjungai tenkančią administracinę naštą;

– toliau tobulinti 7-osios bendrosios programos naujų priemonių ir iniciatyvų (pavyzdžiui, 

EMTT, bendrų technologijų iniciatyvų ir rizikos pasidalijimo finansinės priemonės), taip 

pat dalyvaujančių vykdomųjų agentūrų veikimą, remiantis jų pažangos peržiūros 

rezultatais;

– toliau tobulinti nepriklausomo bendrųjų programų ex-post vertinimo metodus 24;

– rengti pasiūlymus dėl finansinio reglamento patikslinimo atsižvelgiant į mokslinių 

tyrimų sektoriaus ypatybes.

  
24 2008 m. gegužės 30 d. Tarybos išvados dėl Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos 

Nr. 9/2007 dėl ES mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bendrųjų programų vertinimo: ar 
Komisijos taikomas metodas galėtų būti pagerintas? (dok. 9096/08).
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11. Galiausiai PRAŠO Komisijos visų pirma apsvarstyti šiuos papildomus aspektus siekiant 

visapusiškai įgyvendinti 7-ąją bendrąją programą gerinant jos poveikį ir formuojant EMTE:

– pramonės ir mokslo įstaigų (įskaitant viešąsias mokslinių tyrimų organizacijas) 

tarpusavio ryšių stiprinimas, aktyvesnio MVĮ dalyvavimo skatinimas ir žinių perdavimo 

veiksmų stiprinimas siekiant skleisti mokslinių tyrimų rezultatus ir juos panaudoti;

– geresnis svarbių uždavinių sprendimas, be kita ko, įgyvendinant įvairias sritis 

apimančius veiksmus, pavyzdžiui, skelbiant kelias sritis apimančius konkursus, toliau 

naudojant Europos technologijų platformas, kurias papildo visuomeninės platformos, 

siekiant paengti atitinkamų sričių mokslinių tyrimų darbotvarkes, tai pat vykdant veiklą 

ateities ir naujų technologijų srityje;

– tolesnis sąsajų ir sinergijos su kitomis ES politikos sritimis ir iniciatyvomis, pavyzdžiui, 

Konkurencingumo ir inovacijų bendrąja programa (KIP), sanglaudos politika, švietimo 

programomis, Europos ekonomikos atgaivinimo planu ir Europos žemės ūkio mokslinių 

tyrimų darbotvarke, plėtojimas;

– tolesnė pažanga supaprastinimo ir veiksmingo valdymo srityje.

___________________


