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ZAŁĄCZNIK

KONKLUZJE RADY W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI BADAŃ, INNOWACJI

I INFRASTRUKTUR DOTYCZĄCYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO-

KOMUNIKACYJNYCH (TIK)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

PRZYPOMINAJĄC:

– swoje konkluzje z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie informacji naukowych w erze 

cyfrowej: dostęp, rozpowszechnianie i ochrona1, w których uznała, że dostęp do 

informacji naukowych i ich rozpowszechnianie mają kluczowe znaczenie dla rozwoju 

europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) i mogą pomóc w przyspieszeniu innowacji;

– swoje konkluzje z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zapoczątkowania procesu 

lublańskiego – ku pełnemu urzeczywistnieniu europejskiej przestrzeni badawczej2, 

których celem było rozszerzenie zakresu zarządzania EPB w oparciu o długoterminową 

wizję EPB utworzoną we współpracy z państwami członkowskimi i Komisją, przy 

powszechnym poparciu zainteresowanych stron i społeczeństwa;

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

przestrzeni badawczej w roku 20203; określenie to jest częścią pierwszej fazy procesu 

lublańskiego i będzie w przyszłości podstawą do zapewnienia zarządzania EPB;

  
1 Dok. 15362/07.
2 Dok. 10231/08.
3 Dok. 16767/08.
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– konkluzje Rady Europejskiej z dnia 11 i 12 grudnia 2008 r.4, która uzgodniła europejski 

plan naprawy gospodarczej i wezwała do uruchomienia procesu lublańskiego 

w połączeniu z rozwojem europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) i refleksją na temat 

przyszłości strategii lizbońskiej po roku 2010 (w tym strategii wspierania społeczeństwa 

informacyjnego po roku 2010) obejmującą wszystkie warunki zrównoważonego rozwoju 

i najważniejszych technologii, w tym technologii informacyjnej;

– swoje konkluzje z dnia 29 maja 2009 r.5 w sprawie infrastruktur badawczych 

i regionalnego wymiaru EPB, w których wezwała Komisję, by promowała 

zrównoważony charakter, powiązania na szczeblu światowym, interoperacyjność 

i niezakłócone stosowanie paneuropejskich e-infrastruktur, a państwa członkowskie – by 

zastanowiły się nad rolą e–infrastruktur w krajowych harmonogramach lub programach 

dotyczących infrastruktur badawczych;

PODKREŚLAJĄC w tym kontekście, jak istotne są badania, innowacja i infrastruktury dotyczące TIK:

1. Z ZADOWOLENIEM przyjmuje komunikaty Komisji zatytułowane „Strategia na rzecz 

badań i rozwoju oraz innowacji w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w Europie: podnoszenie poprzeczki”6, „Infrastruktury TIK dla e-nauki”7 i „Nowe 

możliwości technologii ICT – strategia na rzecz badań w dziedzinie przyszłych 

i powstających technologii w Europie”8;

2. PODKREŚLA, że TIK są jednym z najważniejszych stymulatorów rozwoju 

gospodarczego i zmian społecznych, a zatem odgrywają kluczową rolę w naprawie 

gospodarczej, pozwalając Europie wyjść z obecnego kryzysu szybciej i w lepszej 

kondycji niż przedtem;

  
4 Dok. 17271/1/09 REV 1.
5 Dok. 10612/09.
6 Dok. 7883/09.
7 Dok. 7432/09.
8 Dok. 9077/09.
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3. PODKREŚLA, że TIK są podstawą korzyści płynących z innowacji i produktywności na 

przestrzeni całej gospodarki, dostarczają bezcennych odpowiedzi na problemy 

społeczne, takie jak przechodzenie na gospodarkę ekowydajną, i są niezbędne do 

osiągania postępów we wszystkich głównych dziedzinach nauki i techniki; ZAUWAŻA 

jednak, że wpływ TIK na wzrost produktywności jest w UE mniejszy niż u jej 

najważniejszych partnerów handlowych;

4. PODKREŚLA, że rewolucja cyfrowa wciąż raczkuje i że do tworzenia, opanowywania 

i asymilacji technologii oraz do ich wykorzystywania z korzyścią dla gospodarki, 

społeczeństwa i kultury konieczne są zdolności badawcze i innowacyjne; PODKREŚLA 

w tym zakresie konieczność zapewnienia dostępności, odpowiedniego przetwarzania 

i przechowywania bezprecedensowej ilości danych;

5. ZAUWAŻA, że Europa dysponuje wieloma atutami przemysłowymi i technicznymi, 

które oparte są na TIK, zwłaszcza w zakresie sprzętu i usług telekomunikacyjnych, 

wbudowanych technologii TIK oraz oprogramowania biznesowego, i może czerpać 

korzyści ze swoich mocnych stron, w tym doskonałości naukowej, wyjątkowego 

poziomu wykształcenia swoich absolwentów, światowej klasy infrastruktur wysokiej 

jakości, takich jak GEANT i e-nauka, oraz największego rynku TIK na świecie.

6. UZNAJE jednak, że podzielone rynki europejskie, podzielony sektor badań i innowacji 

TIK, brak zasobów ludzkich i niedoinwestowanie badań i innowacji TIK to główne 

przeszkody niepozwalające Europie na pełne wykorzystanie zalet aktualnych 

i przyszłych TIK;

7. PODKREŚLA znaczenie TIK w związku z wprowadzaniem swobodnego przepływu 

wiedzy (piąta swoboda zapoczątkowana przez Radę Europejską na posiedzeniu w dniach 

13–14 marca 2008 r.), innowacji i technologii i podkreśla znaczenie wzrastających 

zdolności i konkurencyjności Europy w dziedzinie TIK;
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AKCENTUJĄC ogólny cel, jakim jest zapewnienie wiodącej pozycji Europy w zakresie badań, 

innowacji i infrastruktur dotyczących TIK;

8. PODKREŚLA, że Europa musi rozpoznawać i usuwać przeszkody utrudniające 

pojawianie się i rozwój nowych przedsiębiorstw i rynków dla nowatorskich zastosowań 

TIK, dążyć do zajęcia wiodącej pozycji w odniesieniu do kluczowych rynków, 

technologii i nauk z zakresu TIK oraz zwiększać swą atrakcyjność dla inwestorów 

i utalentowanych osób z sektora TIK, przy zapewnieniu masy krytycznej kapitału 

ludzkiego niezbędnej do budowania cyfrowej Europy;

9. UZNAJE potrzebę wprowadzenia lepszych zintegrowanych polityk i działań łączących 

innowację, rozwój umiejętności i badania z zakresu TIK (trójkąt wiedzy), tak aby 

umożliwić przejście z badań pionierskich do badań ukierunkowanych na konkretne 

zastosowania;

10. PODKREŚLA, że do poprawy integracji potrzebne jest lepsze powiązanie między 

działaniami europejskimi, krajowymi i regionalnymi oraz ich realizacja w zmiennych 

konfiguracjach na różnych szczeblach;

11. ZGADZA SIĘ, że pojawił się szereg nowych możliwości dotyczących objęcia przez 

Europę wiodącej pozycji w zakresie TIK, które oparte są na ostatnich odkryciach 

naukowych, nowych osiągnięciach technicznych oraz nowatorskim wykorzystaniu 

techniki, co ma na celu stworzenie podstawy dla nowoczesnej nauki i rozwiązanie 

problemów pojawiających się w dziedzinach, takich jak przejście na gospodarkę 

ekowydajną lub zrównoważona opieka zdrowotna dla starzejącego się społeczeństwa;

12. POPIERA istotny wkład TIK w partnerstwa publiczno-prywatne w ramach 

Europejskiego planu naprawy gospodarczej w sprawie ekologicznych samochodów, 

fabryk jutra i energooszczędnych budynków;
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13. Aby wzmocnić przyszłe i powstające technologie (FET) w sektorze TIK, UZNAJE 

strategiczne znaczenie multidyscyplinarnych badań wysokiego ryzyka nad nowymi 

podstawami dla przyszłych TIK, które mają na celu zapoczątkowywanie nowych 

technologii i otwieranie nowych kierunków badań niezbędnych do zapewnienia 

innowacyjności i stabilnej konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich;

14. ZDAJE SOBIE SPRAWĘ z kluczowej roli e-infrastruktur w osiąganiu doskonałości 

naukowej, z ich potencjału w zakresie poprawy dostępności i z ich wpływu na zmianę 

sposobu wykonywania badań, co dotyczy w szczególności e-nauki, a także z ich roli jako 

platform innowacji i pierwszych rynków dla nowych TIK, szczególnie w dziedzinie 

informatyki; Z ZADOWOLENIEM przyjmuje działania Grupy Analitycznej ds. E-

infrastruktur9 mające na celu rozwiązanie problemu barier politycznych, które ograniczają 

wspólne wykorzystanie e-infrastruktur;

UZNAJĄC, że należy podjąć szereg działań priorytetowych:

15. WZYWA państwa członkowskie, by:

– wzmocniły swoje poparcie dla badań i innowacyjności w sektorze TIK zarówno 

na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu UE, między innymi poprzez częstsze 

stosowanie zamówień publicznych w badaniach i innowacji w sektorze TIK oraz 

szersze wykorzystanie środków na politykę spójności;

– zdwoiły wysiłki w celu tworzenia klastrów badawczych i innowacyjnych 

w sektorze TIK poprzez bardziej skoordynowane inwestycje w infrastrukturę 

badawczą w obszarach krytycznych, takich jak Internet Przyszłości, 

wysokowydajne technologie obliczeniowe, ekologiczne systemy poznawcze 

w sektorze TIK, nanoelektronika, fotonika i systemy wbudowane;

– wspierały międzynarodową koordynację e-infrastruktur w celu optymalizacji 
zasobów i zapewnienia płynnego i bezpiecznego dostępu użytkownikom 
końcowym.

  
9 Grupa analityczna ds. e-infrastruktur (www.e-irg.eu);
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16. ZWRACA SIĘ do Komisji o to, by:

– przeanalizowała obszary, w których partnerstwa publiczno-prywatne mogą 
przyspieszyć innowacje, stworzyć masę krytyczną i przyciągnąć dodatkowe 
inwestycje prywatne i publiczne, szczególnie w dziedzinie Internetu Przyszłości 
i ekologicznych TIK, a także zoptymalizowała służące temu mechanizmy;

– zgłaszały paneuropejskie inicjatywy sztandarowe z dziedziny przyszłych 
i powstających technologii, by stawić czoła określonym wyzwaniom dotyczącym 
nauki i techniki, na styku między TIK i innymi dyscyplinami naukowymi; 

– w oparciu o określoną strategię stymulowała i wspierała międzynarodową 
współpracę badawczą w dziedzinie przyszłych i powstających technologii pod 
kątem rozwiązywania globalnych problemów z zakresu TIK;

– opracowała inicjatywy mające na celu wspomaganie prowadzących intensywne 
badania małych i średnich przedsiębiorstw i utalentowanych młodych 
naukowców, tak aby mogli już wcześniej objąć wiodącą pozycję w dziedzinie 
przyszłych i powstających technologii;

– zgłaszała inicjatywy dotyczące działań, które przyciągną młodych ludzi do 
obszaru badań i innowacji w sektorze TIK oraz zachęcą ich do rozwijania kariery 
w tej dziedzinie;

– proponowała programy zachęt finansowych dla wspólnego rozwoju infrastruktur 
badawczych w sektorze TIK i dzielenia się nimi przez państwa członkowskie –
w takich dziedzinach, jak technologie obliczeniowe skali eksa;

– proponowała paneuropejskie projekty oparte na zapotrzebowaniu 
i użytkownikach, które będą obejmować badania, innowacyjność i wdrożenia, tak
aby możliwa była realizacja infrastruktur usługowych opartych na TIK i będących 
odpowiedzią na wyzwania kulturowe i społeczne, co obejmuje paneuropejskie 
zarządzanie tożsamością, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony 
danych; oraz usługi z zakresu ochrony zdrowia, efektywności energetycznej oraz 
bezpiecznego i czystego transportu;
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17. ZACHĘCA państwa członkowskie i Komisję do:

– szukania możliwości rozszerzenia korzyści płynących z e-infrastruktur na badania 
i innowację przemysłową, usługi publiczne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa;

– zbadania modeli zarządzania e-infrastrukturami, które umożliwią dostarczanie 
wydajnych, płynnych i zaawansowanych technicznie usług publicznych dla 
potrzeb badań w całej Europie, w razie potrzeby w porozumieniu z Grupą 
Analityczną ds. E-infrastruktur;

– zbadania potrzeby i środków pozwalających na tworzenie zachęt do szerszego 
wykorzystania zamówień przedkomercyjnych na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, krajowym i europejskim, tak aby dostarczać innowacyjne 
rozwiązania sektorowi publicznemu, w tym dla potrzeb wdrażania e-infrastruktur 
i wspierania małych i średnich przedsiębiorstw;

– lepszego koordynowania działań oraz opracowania i wymiany strategii 
w dziedzinach TIK, które mają kluczowe znaczenie dla Europy, takich jak 
badania i innowacja w zakresie łączności szerokopasmowej, wykorzystanie 
doświadczeń płynących ze wspólnych inicjatyw technologicznych TIK, 
skoordynowanego programu nowoczesnych technologii w służbie osobom 
starszym oraz szybkiej sieci GEANT; te strategie mają na celu uniknięcie 
fragmentacji działań;

– skupienia swoich inwestycji na wysokowydajnych technologiach obliczeniowych 
w ramach PRACE10, tak aby wzmocnić pozycję europejskiego przemysłu 
i środowisk akademickich w zakresie wykorzystania, rozwoju i produkcji 
zaawansowanych produktów, usług i technologii obliczeniowych;

– dopilnowania, by kluczowa dla Europy infrastruktura badawcza cieszyła się 
wsparciem e-infrastruktur zarówno w zakresie dostępu do najnowocześniejszych 
zasobów obliczeniowych i danych, jak również pod kątem objęcia całej Europy 
korzyściami wynikającym z wykorzystania takich zasobów i danych.

  
10 PRACE (partnerstwo na rzecz zaawansowanych technologii obliczeniowych w Europie) to 

projekt Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych tworzący trwałą 
paneuropejską infrastrukturę badawczą dla potrzeb wysokowydajnych technologii 
obliczeniowych. Aktualnie protokół ustaleń PRACE podpisało 16 państw członkowskich 
i 4 kraje stowarzyszone w programie ramowym; do przystąpienia zachęca się pozostałe 
państwa członkowskie.
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– dalszego znoszenia określonych przeszkód utrudniających rozwój rynków 

sprzyjających innowacjom;

– kontynuowania działań zwiększających dostępność danych naukowych 

i otwartych repozytoriów informacji oraz zapewniających spójne podejście 

w zakresie dostępu do danych naukowych i przechowywania tych danych;

– dalszego promowania bezpieczeństwa sieci i produktów TIK, w tym poprzez 

zapewnianie lepszych kontaktów między stronami zainteresowanymi badaniami;

– regularnego konsultowania się ze stronami zainteresowanymi standaryzacją 

i badaniami, w szczególności z europejskimi platformami technologicznymi, tak 

aby właściwe inicjatywy badawcze i rozwojowe z dziedziny TIK jak 

najefektywniej przyczyniały się do ustandaryzowania TIK, a także do zachęcania 

organów standaryzacyjnych, aby dostosowywały w razie potrzeby swoje 

procedury, tak by ułatwić opracowanie standardów TIK w odpowiednim terminie; 

koordynowania działań na rzecz lepszej synchronizacji i koordynacji krajowych 

i europejskich polityk standaryzacyjnych związanych z ustanawianiem 

i rozpowszechnianiem europejskich standardów technicznych, które przyczynią 

się do poprawy konkurencyjności Europy;

– opracowywania dalszych zachęt do szybszego pojawiania się rynków 

sprzyjających innowacjom, w szczególności dzięki silnej presji na innowacyjność, 

którą powoduje popyt i użytkownicy; dotyczy to m.in. szerszego wykorzystania 

zamówień publicznych do pozyskiwania innowacji, wsparcia projektów 

pilotażowych oraz angażowania użytkowników na wszystkich etapach cyklu 

innowacji;

– wspierania i ułatwiania synergii między politykami i instrumentami na różnych 

szczeblach oraz lepszych kontaktów między użytkownikami, dostawcami 

i inwestorami, na przykład za pośrednictwem „platform innowacji” służących 

innowacji usług publicznych, wsparcia wymiany doświadczeń między 

podmiotami składającymi zamówienia publiczne, kontaktów między inwestorami 

i małymi i średnimi przedsiębiorstwami;
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– zachęcania przedsiębiorców, środowisk akademickich i organów publicznych na 

wszystkich szczeblach do wspierania realizacji przedsięwzięć z zakresu TIK 

w całym cyklu innowacji, szczególnie pod kątem realizacji celów społecznych;

– podejmowania inicjatyw, za pośrednictwem europejskiego partnerstwa na rzecz 

naukowców powołanego w dniu 26 września 2008 r.11, tak aby możliwe było 

przezwyciężenie niedoboru wykwalifikowanych badaczy i skłonienie najlepszych 

naukowców świata do uczestnictwa w badaniach TIK, w szczególności z zakresu 

przyszłych i powstających technologii, w tym poprzez współpracę z globalnymi 

liderami w dziedzinie badań;

– zwrócenia szczególnej uwagi na rolę TIK w umożliwianiu i wzmacnianiu polityki 

współpracy naukowo-technicznej z państwami spoza Europy.

  
11 Konkluzje Rady w sprawie europejskiego partnerstwa na rzecz naukowców: rozwój kariery 

i zwiększona mobilność, dok. 13671/08.


