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3 grudnia 2009 r.



17189/09 lo/DJ/ea 2
ZAŁĄCZNIK DG C II LIMITE PL

ZAŁĄCZNIK

Konkluzje Rady w sprawie wskazówek dotyczących przyszłych priorytetów

badań europejskich i innowacji opartych na badaniach zawartych w strategii lizbońskiej na 

okres po 2010 roku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PRZYPOMINAJĄC

– swoje konkluzje z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zapoczątkowania „procesu lublańskiego” -

ku pełnemu urzeczywistnieniu europejskiej przestrzeni badawczej1”;

– swoje konkluzje z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wizji europejskiej przestrzeni 

badawczej w roku 20202, co stanowi część pierwszego etapu procesu lublańskiego i jest 

podstawą rozwoju przyszłego zarządzania EPB;

– swoje konkluzje z dnia 1 i 2 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnego planowania badań 

naukowych w Europie w odpowiedzi na ważne wyzwania społeczne3;

– swoje konkluzje z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie europejskiego partnerstwa na rzecz 

międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej4;

– konkluzje Rady Europejskiej z dnia 11 i 12 grudnia 2008 r.5, w których Rada wezwała do 

uruchomienia europejskiego planu na rzecz innowacji w połączeniu z rozwojem europejskiej 

przestrzeni badawczej i z refleksją na temat przyszłości strategii lizbońskiej po roku 2010;

  
1 Dok. 10231/08.
2 Dz.U. C 25 z 31.1.2009, s. 1–4.
3 Dz.U. C 24 z 30.1.2009, s. 3–5.
4 Dz.U. C 18 z 24.1.2009, s. 11–13.
5 Dok. 17271/1/08.
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– swoje konkluzje z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie oceny europejskich programów ramowych 

w zakresie badań i oceny wpływu tych programów6;

– swoje konkluzje z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie pierwszych działań na rzecz realizacji wizji 

europejskiej przestrzeni badawczej w roku 20207, w których wezwała państwa członkowskie 

i Komisję do dalszego zaangażowania na rzecz zapewnienia większej komplementarności 

i synergii między politykami i instrumentami wspólnotowymi;

– konkluzje Rady z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie przyszłości badań, innowacji 

i infrastruktur dotyczących technologii informacyjno–komunikacyjnych (TIK)8;

– konkluzje Rady z dnia 4 grudnia 2009 r.: W kierunku konkurencyjnej, innowacyjnej 

i wydajnej ekologicznie Europy – wkład Rady ds. Konkurencyjności w strategię lizbońską po 

roku 20109;

– konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 

26 listopada 2009 r. w sprawie rozwijania roli edukacji w dobrze funkcjonującym trójkącie 

wiedzy10;

1. PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, że polityki, programy i działania badawcze na szczeblu 

europejskim obejmują polityki, programy i działania badawcze prowadzone na szczeblu Unii

i szczeblach międzyrządowych, jak również te prowadzone na szczeblu 

krajowym/regionalnym, które przyczyniają się do całościowego rozwoju EPB, oraz że 

w stosownych przypadkach i z zastrzeżeniem określonych ustaleń w rozwoju EPB 

uczestniczą także państwa trzecie, odnotowując też aktualny stan współpracy z państwami 

stowarzyszonymi z programem ramowym.

  
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. UZNAJE, że Europa, aby odpowiednio reagować na wielkie wyzwania przyczyniające się do 

wzrostu i zrównoważonego rozwoju, zarówno natury społecznej, gospodarczej jak 

i środowiskowej, lub na wzrost globalnej konkurencji w przemyśle, musi nadal zwiększać 

wsparcie dla badań i dla innowacji opartych na badaniach, zarówno na szczeblu europejskim 

jak i krajowym. Należy rozważyć niewielką grupę ambitnych celów ilościowych 

i jakościowych wraz z odpowiednimi wskaźnikami w kontekście strategii UE na okres po 

2010 roku dotyczącej konkurencyjności i wzrostu, a także wdrożenia EPB 

odzwierciedlającego potwierdzone dążenie do przekształcenia UE w wiodące społeczeństwo 

oparte na wiedzy.

3. PODKREŚLA, że w kontekście wdrożenia wizji EPB 2020 i usprawnionego zarządzania EPB 

– jak wspomniano w rezolucji Rady z dnia 3 grudnia 2009 r.11 – niezbędne jest podejście 

obejmujące różne obszary polityki w celu określenia i rozwiązania wielkich wyzwań naszych 

czasów, które wymagają działań na szczeblu europejskim uwzględniających szerszy kontekst 

międzynarodowy. Aby stawić czoła tym wyzwaniom, konieczna jest mobilizacja przemysłu 

i tworzących wiedzę instytucji na różną skalę, a także ogółu społeczeństwa obywatelskiego, 

zarówno w oparciu o podejście odgórne, jak i oddolne. Dlatego też niezmiernie ważne jest 

uwzględnienie następujących kluczowych kwestii przy opracowywaniu przyszłych 

priorytetów badań i innowacji opartych na badaniach na szczeblu europejskim:

a) Konieczne jest określenie tego, jakie działania będą potrzebne w związku z: 

– podstawowymi badaniami uwzględniającymi zwłaszcza doświadczenia zebrane 

w czasie badań pionierskich finansowanych przez Europejską Radę ds. Badań 

Naukowych, a także doświadczenia płynące z planu dotyczącego przyszłych 

i powstających technologii w ramach 7PR, które przyczyniają się do wzbogacenia 

Europy o wymaganą wiedzę ogólną i fachową pozwalającą na wykorzystanie 

nowego potencjału badawczego i pomagają w stawianiu czoła nieprzewidzianym 

wyzwaniom,

  
11 17159/09.
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– dalszą konsolidacją i tworzeniem narzędzi współpracy usprawniających badania 
mające znaczenie dla przemysłu, w szczególności dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, również z wykorzystaniem doświadczeń związanych 
z europejskimi platformami technologicznymi, partnerstwami publiczno-
prywatnymi, wspólnymi inicjatywami technologicznymi, inicjatywami opartymi 
na art. 16912 i innymi właściwymi mechanizmami, takimi jak EUREKA,

– środkami przyjmowanymi po to, aby Europa objęła wiodącą rolę w zakresie 
rozwijania i wdrażania kluczowych technologii wspomagających,

– środkami dodatkowymi w zakresie podaży i popytu, których celem jest wspieranie 
rozwoju biznesu i celów polityki publicznej,

– lepszym i łatwiejszym dostępem do finansowania, na przykład za pomocą 
instrumentów EBI oraz przyciąganiem inwestycji szczególnego ryzyka,

– rozwojem europejskiej strategii współpracy transgranicznej między instytucjami 
tworzącymi wiedzę w celu wspierania środowisk zajmujących się badaniami 
i innowacją na światowym poziomie, w tym środowisk akademickich, organizacji 
badawczych i przemysłu,

– infrastrukturami badawczymi światowej klasy, w tym e-infrastrukturami, w celu 
usprawniania dalszego rozwoju wiedzy, techniki i e-nauki, jak również 
mechanizmów partnerstw regionalnych; państwa członkowskie powinny określić 
wspólne priorytety i nauczyć się podejmować bardziej skuteczne decyzje w celu 
wdrożenia planu działania ESFRI,

– zasobami ludzkimi, w tym mobilnością badaczy i rozwojem karier,
– międzynarodową i światową współpracą naukowo-techniczną.

b) Należy wdrażać koncepcję „trójkąta wiedzy”, rozwijając synergie występujące między 
działaniami z zakresu edukacji13, badań i innowacji14 na wszystkich szczeblach i we 
wszystkich właściwych przedsięwzięciach, między innymi poprzez rozwijanie 
partnerstw między szkołami wyższymi a zainteresowanymi stronami z kręgów biznesu, 
w tym instytucjami tworzącymi wiedzę, jak również tworząc narzędzia współpracy dla 
potrzeb badań przemysłowych; w związku z tym wartościową pomocą w osiągnięciu 
tego celu najprawdopodobniej służyć może Europejski Instytut Innowacji i Technologii 
(EIT) i jego wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI).

  
12 Programy w zakresie badań i rozwoju rozpoczęte przez niektóre państwa członkowskie 

(aktualnie art. 185 Traktatu).
13 W kontekście utworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego
14 W kontekście europejskiego planu na rzecz innowacji
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c) Należy pamiętać, że w wielu przypadkach odpowiedzialność za politykę w tych 

dziedzinach spoczywa na szczeblu krajowym/regionalnym i że określone w tym 

zakresie podejścia powinny być na tyle elastyczne, żeby można było je dostosować do 

różnych uwarunkowań krajowych. 

4. WZYWA zatem państwa członkowskie i Komisję, za radą CREST-u, do przeprowadzenia 

w roku 2010:

a) otwartego i przejrzystego procesu, który pozwoli na określenie priorytetów dla 

przyszłości europejskich działań badawczych i działań z zakresu innowacji opartych na 

badaniach w następstwie odpowiednich konsultacji z zainteresowanymi stronami 

w różnych obszarach polityki i w odpowiedzi na kwestie, o których mowa w pkt 3;

b) przeglądu, uzupełniającego ocenę śródokresową 7PR i uwzględniającego wyniki tej 

oceny, instrumentów dotyczących EPB (w tym instrumentów dotyczących innowacji)15, 

tak aby stworzyć podstawę do rozważenia najlepszych sposobów udoskonalenia 

i uproszczenia „krajobrazu EPB”;

a jednocześnie do przeanalizowania i uwzględnienia:

c) działań przyszłościowych („działania na dalszą perspektywę”) służących określaniu 
wielkich wyzwań i odpowiadających im priorytetów w zakresie badań i innowacji; 

d) synergii między programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji 
a programami kształcenia (w tym programem uczenia się przez całe życie), jak również 
programami spójności i działaniami w zakresie wspólnego planowania badań 
naukowych (w tym pilotażowej inicjatywy w zakresie wspólnego planowania na rzecz 
zwalczania chorób neurodegeneracyjnych, w szczególności choroby Alzheimera). 
należy korzystać też z doświadczeń płynących z konkretnych dziedzin, takich jak 
europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE)16

i koordynacja współpracy rolnej17;

  
15 „Niezbędnik EPB”.
16 Konkluzje Rady z dnia 28 lutego 2008 r. (dok. 6326/1/08).
17 Odnotowuje postępy poczynione na forum Stałego Komitetu ds. Badań Naukowych 

w Dziedzinie Rolnictwa (SCAR) w celu wzmocnienia działań z zakresu badań koordynacji 
w tym zakresie zgodnie z mandatem komitetu SCAR (dok. 17489/09).
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e) środków służących dalszej mobilizacji zdolności w zakresie badań i innowacji w całej 

Europie w ramach polityk dotyczących badań, innowacji i spójności;

f) wyników oceny śródokresowej 7PR.

5. Z ZADOWOLENIEM przyjmuje komunikat Komisji z dnia 2 września 2009 r. zatytułowany 

„Przegląd wspólnotowej polityki w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie”18 i

WZYWA Komisję do nakreślenia swoich przyszłych inicjatyw w następstwie posiedzenia 

Rady Europejskiej z grudnia 2008 r. dotyczącego uruchomienia europejskiego planu 

innowacji:

– należy określić, w jaki sposób innowacje mogą przyczynić się do stawiania czoła 

wielkim wyzwaniom;

– należy poszukiwać dalszych inicjatyw, które umożliwią szybsze pojawianie się rynków 
sprzyjających innowacjom, w szczególności za pomocą partnerstw publiczno-
prywatnych i wzmocnienia wpływu popytu i użytkowników na badania i innowacje 
oparte na badaniach, w tym zamówienia publiczne, wiodące rynki i innowacje 
w usługach, z uwzględnieniem ważnej roli, jaką w tym zakresie może odegrać sektor 
publiczny;

– zapewnianie synergii z innymi inicjatywami UE i europejskimi w dziedzinie badań, 
innowacji, edukacji i przemysłu oraz

– zachęcanie biznesu, środowisk akademickich, organizacji badawczych i organów 
publicznych na odpowiednich szczeblach, aby pomagały realizować przedsięwzięcia na 
przestrzeni całego cyklu badań i innowacji. 

6. Z ZADOWOLENIEM przyjmuje komunikat Komisji z dnia 30 września 2009 r. zatytułowany 

„Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych 

technologii wspomagających w UE”19 i ZACHĘCA Komisję do zgłaszania kolejnych 

odnośnych inicjatyw, a także Z ZADOWOLENIEM WITA zamiar nakreślenia przez Komisję 

nowego Planu Działań w zakresie nanotechnologii20.

  
18 Dok. 12905/09.
19 Dok. 13000/09.
20 Dok. 15363/09.
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ODNOTOWUJE komunikat Komisji z dnia 7 października 2009 r. zatytułowany 

„Inwestowanie w rozwój technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE)”21 i zachęca Komisję 

i państwa członkowskie do przeanalizowania metod i środków przyspieszenia realizacji planu 

EPSTE, również w zakresie usprawnionych synergii z 7PR.

7. ODNOTOWUJE postęp osiągnięty w ciągu pierwszych dwóch lat, o którym mowa 

w sprawozdaniu z postępu prac dotyczącym siódmego programu ramowego (7PR) 

i z OCZEKUJE22 na wyniki oceny śródokresowej 7PR.

8. ODNOWOTUJE przegląd struktur i mechanizmów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 

z lipca 2009 roku oraz odpowiedzi ERBN i Komisji23. Rada omówi je szczegółowo, tak aby 

na początku 2010 roku przedstawić opinię polityczną na temat zaleceń przedstawionych 

w przeglądzie i działań następczych.

9. PRZYJMUJĄC DO WIADOMOŚCI postępy dokonane w dziedzinie uproszczeń 

administracyjnych, PODKREŚLA potrzebę dokonywania dalszych postępów w zakresie 

uproszczeń i bardziej wydajnego zarządzania, tak aby programy ramowe UE w pełni 

przyczyniały się do realizacji strategii UE w okresie po 2010 roku, Z ZADOWOLENIEM 

PRZYJMUJE zamiar przedstawienia przez Komisję na wiosnę 2010 roku komunikatu 

w sprawie uproszczenia, który powinien przyczynić się do przekształcenia zobowiązania 

politycznego w nowe, uproszczone zasady uwzględniające specyfikę sektora badań, ORAZ 

ZGADZA SIĘ Z TYM, ŻE

– potrzebny jest przegląd ram finansowania UE w celu wypracowania opartego na 

zaufaniu i uwzględniającego ryzyko podejścia do zarządzania finansowaniem badań, 

które wspierać będzie cele polityki UE; takie przedsięwzięcie wymagałoby też wsparcia 

Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich;

  
21 Dok. 14230/09.
22 Dok. 9374/09.
23 Komunikat Komisji „Europejska Rada ds. Badań Naukowych – odpowiedź na wyzwania 

związane z doskonałością na światowym poziomie”, dok. 15052/09.
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– należy przeprowadzić weryfikację zasad uczestnictwa w programach ramowych w celu 

zapewnienia niezbędnej spójności;

– należy wykonać zalecenia przedstawione w przeglądzie struktur i mechanizmów ERBN 

z uwzględnieniem odpowiedzi Komisji;

10. ZACHĘCA Komisję wraz z państwami członkowskimi, w stosownych przypadkach, do:

– dalszego energicznego zmniejszania obciążeń administracyjnych poprzez dalsze 

wdrażanie zaleceń przedstawionych w ocenie szóstego programu ramowego 

i regularnego informowania Rady o podjętych działaniach;

– przedstawienia analizy kosztów i korzyści swego aktualnego podejścia do kontroli 

finansowej z uwzględnieniem obciążeń administracyjnych beneficjentów i UE;

– dalszego usprawniania funkcjonowania nowych instrumentów i inicjatyw 7PR (takich 

jak ERC, wspólne inicjatywy technologiczne i mechanizm finansowania oparty na 

podziale ryzyka), a także zaangażowanych agencji wykonawczych w oparciu o wyniki 

przeglądu dokonanych przez nie postępów;

- dalszego usprawniania podejść do niezależnych ocen ex-post programów ramowych24;

– nakreślenia propozycji w zakresie rewizji rozporządzenia finansowego 

z uwzględnieniem specyfiki sektora badań.

  
24 Konkluzje Rady z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie sprawozdania specjalnego nr 9/2007 

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego oceny realizowanych przez Unię 
Europejską programów ramowych badań i rozwoju technologicznego (BRT) oraz kwestii, czy 
można ulepszyć podejście przyjęte przez Komisję (dok. 9096/08). (dok. 9096/08);
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11. I wreszcie, ZACHĘCA Komisję do rozważenia w szczególności następujących dodatkowych 

kwestii pod kątem wykorzystania pełni potencjału 7PR, poprawy jego skutków 

i kształtowania EPB: 

– wzmacnianie interakcji między przemysłem a środowiskiem akademickim (w tym 

publicznymi organizacjami badawczymi), usprawnianie uczestnictwa małych i średnich 

przedsiębiorstw i intensyfikacja działań w zakresie transferu wiedzy, tak aby usprawniać 

rozpowszechnianie i wykorzystanie wyników badań;

– usprawnianie reagowania na wielkie wyzwania np. poprzez realizację działań 

przekrojowych, takich jak apele interdyscyplinarne, dalsze korzystanie z europejskich 

platform technologicznych, w połączeniu z platformami społecznymi, do 

opracowywania planów badań w odnośnych dziedzinach, jak również za pośrednictwem 

działań w zakresie przyszłych i powstających technologii;

– tworzenie dalszych powiązań i synergii z innymi obszarami polityki i inicjatywami UE, 

takimi jak program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, polityki spójności, 

programy kształcenia, Europejski plan naprawy gospodarczej i Europejska Agenda 

Badań w dziedzinie Rolnictwa;

– osiąganie dalszych postępów w upraszczaniu i wydajnym zarządzaniu.

___________________


