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Dotyczy: Wspólne planowanie badań naukowych w Europie:

a) Rozpoczęcie pilotażowej inicjatywy w zakresie wspólnego planowania 
dotyczącej walki z chorobami zwyrodnieniowymi ośrodkowego układu 
nerwowego, szczególnie z chorobą Alzheimera

b) Postępy w zakresie wspólnego planowania i dalsze działania
– Konkluzje Rady

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje Rady w sprawie wspólnego planowania badań 
naukowych w Europie w wersji przyjętej przez Radę ds. Konkurencyjności na posiedzeniu w dniu 3 
grudnia 2009 r.

________________________



17226/09 bc/MOI/zm 2
ZAŁĄCZNIK DG C II LIMITE PL

ZAŁĄCZNIK

KONKLUZJE RADY
W SPRAWIE WSPÓLNEGO PLANOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH W EUROPIE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

POWOŁUJĄC SIĘ NA

· zieloną księgę Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. pt. „Europejska przestrzeń badawcza: nowe 

perspektywy”1 wskazującą jako jedno z głównych dążeń zapewnienie spójności krajowych 

i regionalnych programów i celów badawczych odnoszących się do ważnych europejskich –

istotnych dla wszystkich lub wielu państw – wyzwań lub możliwości społecznych, które 

wymagają nowego, wykraczającego poza możliwości pojedynczego państwa podejścia 

w zakresie działań badawczych;

· swój dokument z dnia 25 lutego 2008 r. dotyczący kluczowych zagadnień2, w którym

państwa członkowskie i Komisję zachęcono do dalszego opracowywania inicjatyw na rzecz 

wspólnego planowania badań w dziedzinach, w których jest to właściwe, co pozwoli na 

bardziej strategiczne i usystematyzowane podejście do rozpoczynania nowych wspólnych 

programów i wspólnego ogłaszania zaproszeń do składania wniosków w sprawie projektów;

· konkluzje Rady Europejskiej z dnia 13 i 14 marca 2008 r.3, które rozpoczęły nowy cykl 

odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (2008–2010) 

i w których potwierdzono, że aby w pełni rozwijać potencjał obywateli Europy w zakresie 

innowacyjności i kreatywności, należy zwrócić szczególną uwagę na promowanie inicjatyw 

w zakresie wspólnego planowania badań naukowych;

  
1 8322/07.
2 6933/08.
3 7652/1/08 REV 1.
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· komunikat Komisji z dnia 15 lipca 2008 r. pt. „Wspólne planowanie badań naukowych: 
współpraca na rzecz skuteczniejszego sprostania wspólnym wyzwaniom”4 wzywający 
państwa członkowskie do prowadzenia działań służących pogłębieniu ich współpracy 
w dziedzinie badań i rozwoju, po to by lepiej stawić czoła ważnym wyzwaniom społecznym 
na skalę europejską lub światową, dla których to wyzwań badania publiczne mają szczególne 
znaczenie;

· swoje konkluzje z dnia 26 września 2008 r. w sprawie wspólnego zaangażowania państw 
członkowskich w walkę z chorobami zwyrodnieniowymi ośrodkowego układu nerwowego, 
szczególnie chorobą Alzheimera5, w których uznano, że działania badawczo-rozwojowe 
dotyczące choroby Alzheimera są dobrym przykładem, na którym można przetestować 
innowacyjne formy wspólnego korzystania na zasadzie dobrowolności z krajowej wiedzy 
specjalistycznej i krajowych zasobów w ramach wspólnych celów na szczeblu europejskim; 
w konkluzjach tych zachęcono także państwa członkowskie i Komisję do utworzenia forum 
skupiającego głównych uczestników badań europejskich, uwzględnienia istniejących 
krajowych planów walki z chorobą Alzheimera oraz rozważenia propozycji dotyczących 
zaangażowania państw członkowskich w ściślejszą i intensywniejszą współpracę w tym 
zakresie.

· swoje konkluzje z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnego planowania badań naukowych 
w Europie w odpowiedzi na ważne wyzwania społeczne6, w których ustanowiono specjalny 
skład Komitetu Badań Naukowo-Technicznych (CREST) – grupę wysokiego szczebla ds. 
wspólnego planowania (GPC) – w celu określenia i uzasadnienia pierwszego wykazu 
ograniczonej liczby zagadnień podlegających wspólnemu planowaniu. Ponadto 
w konkluzjach tych uznano, że w przypadku chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu 
nerwowego wspólne planowanie pozwoliłoby zapewnić rozproszonym działaniom państw 
członkowskich prowadzonym obecnie w tej dziedzinie badań znaczną wartość dodaną oraz że 
konieczne jest rozpoczęcie pilotażowej inicjatywy w zakresie wspólnego planowania 
dotyczącej walki z tymi chorobami, szczególnie z chorobą Alzheimera; zwrócono się także 
do Komisji o to, by jak najszybciej w 2009 roku przedłożyła wniosek w ramach przygotowań 
do rozpoczęcia takiej inicjatywy.

  
4 11935/08.
5 13668/08.
6 16775/08.
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a) ROZPOCZĘCIE PILOTAŻOWEJ INICJATYWY W ZAKRESIE WSPÓLNEGO PLANOWANIA 

DOTYCZĄCEJ WALKI Z CHOROBAMI ZWYRODNIENIOWYMI OŚRODKOWEGO UKŁADU 

NERWOWEGO, SZCZEGÓLNIE Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

1. ODNOTOWUJE, że liczbę osób cierpiących na choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego 
układu nerwowego w Europie ocenia się na 8,6 mln7, z czego znaczną większość stanowią 
osoby cierpiące na chorobę Alzheimera. PODKREŚLA ponadto, że choroby zwyrodnieniowe 
ośrodkowego układu nerwowego są jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności wśród 
osób starszych oraz że, jak się przewiduje, do 2020 roku liczba osób cierpiących na te 
choroby gwałtownie się zwiększy w związku ze wzrostem średniej długości życia oraz 
malejącym stosunkiem odsetka osób zatrudnionych do liczby emerytów;

2. W związku z tym, że spowoduje to większe obciążenie dla pacjentów oraz ich rodzin 
i opiekunów, a także poważne problemy dla systemów opieki zdrowotnej państw 
członkowskich pod względem kosztów i organizacji, POTWIERDZA, że państwa 
członkowskie uznały konieczność przyjęcia szczegółowych planów i strategii krajowych 
dotyczących choroby Alzheimera i pokrewnych zaburzeń w celu zmniejszenia obciążeń dla 
ogółu społeczeństwa i dla systemów opieki zdrowotnej. 

3. UZNAJE rosnącą świadomość tego, że wpływ chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego 
układu nerwowego na ludność Europy jest tak ogromny, że żadne państwo członkowskie nie 
jest w stanie samodzielnie stawić mu czoła. Państwa członkowskie odniosłyby zatem 
korzyść, jeśli koordynowałyby swoje działania przy opracowywaniu lepszego, bardziej 
skoordynowanego i skutecznego rozwiązania na szczeblu europejskim.

  
7 Jest to liczba europejskich pacjentów cierpiących na jedną z czterech najczęstszych chorób 

zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego (na chorobę Alzheimera, Parkinsona, 
stwardnienie zanikowe boczne i chorobę Huntingtona).
Źródło: choroba Alzheimera: 
http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/echi/docs/dementia2_en.pdf;
choroba Parkinsona: Von Campenhausen S. i in., European neuropsychopharmacology
2005, tom 15, nr 4, ss. 473–490, a także witryna internetowa Orphanet: 
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php oraz Logroscino G. i in., J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 2009, 25 Sie. [publikacja na stronie internetowej przed oddaniem do druku]; 
choroba Huntingtona: witryna internetowa Orphanet: http://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/index.php.
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4. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE komunikat Komisji w sprawie europejskiej inicjatywy 

dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji8 oraz zalecenia Komisji w sprawie 

rozpoczęcia inicjatywy w zakresie wspólnego planowania dotyczącej walki z chorobami 

zwyrodnieniowymi ośrodkowego układu nerwowego, szczególnie z chorobą Alzheimera9;

opierając się na tym, PODKREŚLA, że wspólne planowanie badań nad chorobami 

zwyrodnieniowymi ośrodkowego układu nerwowego przyczyni się do zmniejszenia 

rozproszenia wysiłków państw członkowskich w tej dziedzinie oraz będzie stymulowało 

łączenie umiejętności, wiedzy i zasobów, po to by rozwijać badania nad profilaktyką, 

diagnozowaniem i leczeniem tych chorób oraz zredukować związane z tymi chorobami 

obciążenie dla pacjentów, ich opiekunów i społeczeństwa. W tym kontekście ZACHĘCA 

także Komisję, by udzieliła wsparcia w realizacji tej inicjatywy oraz unikała powielania

działań przy wdrażaniu programu ramowego;

5. WZYWA państwa członkowskie, by:

i. Opracowały wspólną, opierającą się na podejściu wielodyscyplinarnym, koncepcję, 

w jaki sposób współpraca i koordynowanie działań w dziedzinie badań naukowych na 

szczeblu europejskim może rozwijać wiedzę o chorobach zwyrodnieniowych 

ośrodkowego układu nerwowego oraz poprawiać profilaktykę, diagnozowanie

i leczenie tych chorób, szczególnie choroby Alzheimera, tak by możliwe były

efektywne wspólne działania państw członkowskich w zakresie walki z chorobami 

zwyrodnieniowymi ośrodkowego układu nerwowego.

ii. Opracowały program badań strategicznych określający średnio- i długookresowe 

potrzeby i cele badawcze w dziedzinie chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu 

nerwowego, szczególnie choroby Alzheimera. Ten program badań strategicznych 

należy następnie przekształcić w plan realizacji obejmujący priorytety i harmonogram 

oraz wskazujący działania, instrumenty i zasoby niezbędne do wdrożenia programu.

  
8 12392/09.
9 12382/09.
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ii.1. W ramach planu realizacji – w zależności od potrzeb wskazanych w programie badań 
strategicznych – można by rozważyć podjęcie następujących działań:

(a) wskazanie i wymiana informacji na temat odnośnych krajowych programów 
i działań badawczych; 

(b) zwiększenie zdolności w zakresie wspólnego prognozowania i oceny technologii 
na szczeblu badań podstawowych i medycznych oraz badań dotyczących zdrowia 
i opieki społecznej;

(c) określenie dziedzin lub działań badawczych, w których w przypadku takich 
zagadnień, jak opracowanie nowych metod profilaktyki i leczenia, nowych 
technologii obrazowania oraz nowych biomarkerów koordynacja wspólne
zaproszenia do składania wniosków lub łączenie zasobów, przyniosłyby korzyści;

(d) wymiana zasobów informacyjnych i wzorcowych rozwiązań w dziedzinach 
takich, jak porównywanie systemów opieki zdrowotnej, w tym opieki 
długoterminowej i opieki niezinstytucjonalizowanej;

(e) określenie sposobów podejmowania wspólnych badań we wskazanych powyżej 
dziedzinach;

(f) wspólne korzystanie – w odpowiednich przypadkach – z istniejących badań 
naukowych i infrastruktur badawczych lub rozwijanie nowych badań 
i infrastruktur w takich dziedzinach, jak skoordynowane rejestry, biobanki próbek 
krwi i tkanek czy opracowywanie modeli zwierzęcych do badań nad omawianymi 
chorobami;

(g) opracowywanie nowych narzędzi diagnostycznych, w szczególności narzędzi 
wczesnego diagnozowania;

(h) stworzenie sieci ośrodków prowadzących badania nad chorobami 
zwyrodnieniowymi ośrodkowego układu nerwowego w takich dziedzinach, jak 
badania kliniczne oraz normalizacja kryteriów diagnostycznych i instrumentów 
diagnostycznych;
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(i) angażowanie – w odpowiednich przypadkach – we wspomnianą pilotażową 
inicjatywę przedstawicieli organizacji pacjentów i organizacji zajmujących się 
opieką zdrowotną oraz instytucji opieki zdrowotnej, w tym podmiotów z sektora 
prywatnego;

(j) wskazywanie skutecznych środków zapewniających najlepsze upowszechnianie 
i wykorzystywanie wyników badań.

iii. Aktywnie wspierały prace niedawno utworzonej struktury zarządzania w dziedzinie 
chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego, szczególnie choroby 
Alzheimera, której zadaniem jest określanie wspólnych warunków, zasad oraz procedur 
współpracy i koordynacji oraz monitorowanie realizacji programu badań 
strategicznych.

iv. Wspólnie realizowały program badań strategicznych z wykorzystaniem swoich 
krajowych programów badań lub innych krajowych działań badawczych.

v. Współpracowały z Komisją przy rozpatrywaniu ewentualnych inicjatyw Komisji 
mających wesprzeć państwa członkowskie w opracowywaniu i realizacji wspólnego 
programu badań.

6. ZWRACA SIĘ do Komisji o to, by:

i. Zapewniła środki ad hoc i środki uzupełniające w celu wsparcia wspomnianej 
pilotażowej inicjatywy w zakresie wspólnego planowania. Takie środki powinny 
obejmować wsparcie struktury zarządzania oraz opracowania programu badań 
strategicznych, zapewnianie danych, informacji i analiz dotyczących najnowszych 
wyników uzyskanych w tej dziedzinie w państwach członkowskich oraz na szczeblu 
europejskim.

ii. Przeanalizowała, jak najlepiej – dzięki środkom uzupełniającym – wnieść wkład 
w program badań strategicznych oraz jego plan realizacji, korzystając z unijnych
instrumentów finansowania.
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iii. Zbadała ewentualne formy konsultacji i współpracy w omawianej dziedzinie 
z jednostkami prowadzącymi zaawansowane badania naukowe na szczeblu 
międzynarodowym.

iv. Regularnie przedstawiała Radzie i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania 
z postępów i wyników omawianej inicjatywy w zakresie wspólnego planowania.

b) POSTĘPY W ZAKRESIE WSPÓLNEGO PLANOWANIA ORAZ DALSZE DZIAŁANIA

1. POZYTYWNIE OCENIA postępy poczynione przez grupę wysokiego szczebla ds. 
wspólnego planowania (GPC) w ramach określania i uzasadniania pierwszej grupy zagadnień 
na potrzeby inicjatyw w zakresie wspólnego planowania, konieczne do tego, by inicjatywy te 
zostały przyjęte przez Radę w odpowiednim czasie. Są to następujące trzy tematy:

– Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiana klimatu,

– Zdrowie, żywność i profilaktyka chorób dietozależnych,

– Dziedzictwo kulturowe, zmiana klimatu i bezpieczeństwo;

2. PODKREŚLA, że ważne jest, by kontynuowano na forum GPC proces określania zagadnień 
na potrzeby inicjatyw w zakresie wspólnego planowania oraz, w związku z tym, ZACHĘCA 
państwa członkowskie, by nadal podejmowały wspólne starania na rzecz wskazania 
uzgodnionych, wspólnych rozwiązań dla społecznych wyzwań dotyczących innych zagadnień 
oraz by pracowały nad ramowymi warunkami podczas opracowywania i realizowania 
inicjatyw w zakresie wspólnego planowania;

3. POTWIERDZA, że wspólne planowanie jest procesem prowadzonym przez państwa 
członkowskie, a Komisja ma za zadanie ułatwić ten proces, oraz PODKREŚLA, że powinno 
to znaleźć odzwierciedlenie w procesie decyzyjnym przy przygotowywaniu wspólnego 
planowania;
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4. W tym kontekście ZGADZA SIĘ – w nawiązaniu do konkluzji Rady w sprawie wspólnego 

planowania badań naukowych w Europie w odpowiedzi na ważne wyzwania społeczne10 – na 

nowe rozwiązania, jeśli chodzi o proces decyzyjny prowadzący do rozpoczęcia inicjatyw 

w zakresie wspólnego planowania, i w związku z tym,

ZACHĘCA Komisję, by w ramach swoich kompetencji wniosła wkład w przygotowywanie 

inicjatyw w zakresie wspólnego planowania odpowiadający zagadnieniom określonym 

i uzasadnionym przez GPC oraz przedstawiła opis stanu badań w zakresie każdego z tych 

zagadnień; na tej podstawie Rada uzgodni inicjatywy w zakresie wspólnego planowania.

___________________

  
10 16775/08.


