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RADA 
EURÓPSKEJ ÚNIE

V Bruseli 23. novembra 2007 (29.11)
(OR. en)

15362/07

RECH 378
ATO 155
COMPET 388
REGIO 52
TELECOM 147

POZNÁMKA
Od: Generálny sekretariát
Č. predch. dok.: 14690/1/07 RECH 325 ATO 145 COMPET 348 REGIO 43
Predmet: Výsledok rokovania Rady pre konkurencieschopnosť, ktoré sa konalo 23. 

novembra 2007
– závery Rady o vedeckých informáciách v digitálnom veku

Delegáciám v prílohe zasielame závery Rady o vedeckých informáciách v digitálnom veku, ako sa 
prijali na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť 23. novembra 2007.

_____________
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ZÁVERY RADY 

O VEDECKÝCH INFORMÁCIÁCH V DIGITÁLNOM VEKU:

PRÍSTUP, ŠÍRENIE A UCHOVÁVANIE

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

PRIPOMÍNAJÚC:

- Odporúčanie Komisie z 24. augusta 2006 o digitalizácii kultúrneho materiálu, jeho 

dostupnosti online a o uchovávaní digitálnych záznamov (Ú. v. EÚ L 236, 31. 8. 2006, s. 28) 

a súvisiace závery Rady z 13. novembra 2006 (Ú. v. EÚ C 297, 7. 12. 2006, s. 1);

- Oznámenie Komisie zo 14. februára 2007 o vedeckých informáciách v digitálnom veku: 

prístup, šírenie a uchovávanie, KOM(2007)56;

- Zelenú knihu Komisie zo 4. apríla 2007 „Európsky výskumný priestor: nové perspektívy“ 

KOM(2007)161;

- Zásady a usmernenia OECD pre prístup k údajom z verejne financovaného výskumu, ktoré 

odsúhlasili všetky štáty OECD v roku 2007.

BERÚC DO ÚVAHY, že:

- prístup k vedeckým informáciám – publikáciám a údajom – a ich šírenie je pre rozvoj 

Európskeho výskumného priestoru mimoriadne dôležitý a môže napomôcť zrýchleniu 

inovácií,

- internet vytvoril bezprecedentné možnosti šírenia, výmeny a zúročenia výsledkov vedeckého 

bádania,
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- informačné a komunikačné technológie zrevolucionalizovali spôsob, akým vedci komunikujú, 

uskutočňujú výskum a vytvárajú poznatky,

- v ére rýchleho pripojenia a vysokovýkonných počítačov sa údaje stávajú kľúčovým prvkom

pre modernú vedu,

- systémy publikovania vedeckých informácií sú nesmierne dôležité pre ich šírenie a kontrolu 

kvality, najmä prostredníctvom partnerských preskúmaní, a preto majú významný vplyv na 

politiku financovania výskumu a excelentnosť európskeho výskumu,

- univerzity, knižnice, výskumné organizácie a organizácie, ktoré financujú výskum, 

vydavatelia vedeckej literatúry a iné zainteresované strany v posledných rokoch významne 

investovali do informačných technológií umožňujúcich online dostupnosť,

- efektívne a dlhodobé uchovávanie vedeckých informácií je základom pre súčasný aj budúci 

rozvoj európskeho výskumu.

1) VÍTA

- oznámenie KOM(2007)56 o vedeckých informáciách v digitálnom veku: prístup, šírenie 

a uchovávanie ako základ pre ďalšie úsilie vyvinuté na európskej úrovni a zamerané na 

prístupnosť a uchovávanie vedeckých informácií. 

2) UZNÁVA

- významný prínos univerzít, medzinárodných výskumných organizácií, výskumných 

subjektov, knižníc a iných verejných organizácií, ako aj vydavateľov vedeckej literatúry 

k procesu šírenia vedeckých poznatkov,
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- že nové modely šírenia informácií založené na internete podnietili významnú diskusiu o 

prístupe k vedeckým informáciám a o ich šírení, a najmä o prístupe k odborne 

recenzovaným vedeckým článkom, ktorá zahŕňa všetky zainteresované strany,

- že v posledných rokoch bola schopnosť vedeckých knižníc poskytovať výskumným 

pracovníkom prístup k širokému spektru publikácií ovplyvnená rastúcimi celkovými

cenami vedeckých časopisov (vrátane elektronickej distribúcie publikácií),

- že pre vedecký rozvoj v Európe sú strategicky dôležité súčasné iniciatívy zamerané na 

rozvoj udržateľných modelov otvoreného prístupu k vedeckým informáciám.

3) ZDÔRAZŇUJE

- potrebu zabezpečiť rýchly a široký prístup k výsledkom verejne financovaného 

výskumu,

- že členské štáty majú veľký záujem o efektívny vedecký informačný systém, ktorý 

maximalizuje spoločensko-ekonomický dosah verejných investícií do výskumu a 

technického rozvoja,

- dôležitosť, aby vedecké výsledky z verejne financovaného výskumu boli čitateľom 

bezplatne dostupné na internete pre za ekonomicky životaschopných podmienok vrátane 

oddialeného otvoreného prístupu,

- že mnohé výskumné iniciatívy, zdroje ich financovania a kanály, akými sa šíria, majú 

cezhraničný charakter,

- dôležitosť lepšieho prístupu k nespracovaným údajom a k archívnym zdrojom údajov a 

materiálov, čo umožní novú analýzu a využitie nad rámec pôvodného zámeru tvorcu 

údajov,
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- že nové formy elektronickej komunikácie majú potenciál umožniť otvorený prístup k 

údajom a vedeckým publikáciám a predstavujú výnimočnú príležitosť slobodne vyvíjať 

špecifické nástroje vyhľadávania, analýzy a integrácie údajov, ktoré sa prípadne 

posilnia spoločnými normami, pokiaľ ide o formát,

- že politiky a prax v členských štátoch v prístupe k vedeckým publikáciám a 

výskumným údajom a k ich uchovávaniu sa vyvíjajú rôznym tempom,

- dôležitosť účinnej spolupráce jednotlivých aktérov vrátane financujúcich agentúr, 

výskumných pracovníkov, výskumných inštitúcií a vydavateľov vedeckej literatúry, 

pokiaľ ide o prístup, šírenie a uchovávanie vedeckých publikácií a výskumných údajov.

4) BERIE NA VEDOMIE

- nedávne správy, ktoré vyzývajú Komisiu, aby zlepšila prístup k výsledkom výskumu, 

ktorý financuje, vrátane správ Európskeho poradného výboru pre výskum a Vedeckej 

rady Európskej rady pre výskum, v ktorých je vyjadrená podpora otvorenému prístupu k 

výsledkom výskumu financovaného Spoločenstvom,

- zámer Komisie podporovať ďalší výskum systému vedeckých publikácií a uskutočniť 

štúdiu o ekonomických aspektoch digitálneho uchovávania.
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5) VYZÝVA ČLENSKÉ ŠTÁTY,

aby ako prvý krok a v súlade s prílohou:

- posilnili národné stratégie a štruktúry pre prístup k vedeckých informáciám, ich 

uchovávanie a šírenie, pričom budú hľadať riešenie organizačných, právnych, 

technických a finančných otázok,

- zlepšili koordináciu politík a praxe v prístupe k informáciám, ich uchovávaniu a šíreniu 

medzi členskými štátmi, veľkými výskumnými inštitúciami a financujúcimi orgánmi;,

- maximalizovali prístup pre výskumných pracovníkov a študentov k vedeckým 

publikáciám, najmä prostredníctvom zlepšenia postupov verejného obstarávania v 

súvislosti s vedeckými informáciami; mohlo by to zahŕňať výmenu informácií o týchto 

postupoch a zvýšenie transparentnosti zmluvných podmienok „veľkorysých ponúk“, ako 

aj preskúmanie možností spolupráce financujúcich orgánov, výskumných inštitúcií a 

vydavateľov vedeckej literatúry z jednotlivých členských štátov s cieľom dosiahnuť 

úspory z rozsahu a efektívne využívanie verejných financií kumulovaním dopytu,

- zabezpečili dlhodobé uchovávanie vedeckých informácií – vrátane publikácií a údajov –

a venovali náležitú pozornosť vedeckým informáciám v národných stratégiách 

uchovávania informácií.

6) VYZÝVA KOMISIU, 

aby ako prvý krok a v súlade s prílohou:
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- monitorovala osvedčené postupy týkajúce sa otvoreného prístupu k európskej vedeckej 

tvorbe, vrátane postupov, ktoré vzišli z rozsiahlych experimentov vo vedeckých 

komunitách a veľkých výskumných inštitúciách a aby podporovala rozvoj nových 

modelov, ktoré by mohli zlepšiť prístup k výsledkom európskeho vedeckého výskumu,

- monitorovala súčasnú situáciu verejných virtuálnych vedeckých knižníc v EÚ a iný 

prebiehajúci vývoj v Európe týkajúci sa prístupu študentov a výskumných pracovníkov 

k vedeckým informáciám a ich digitálneho uchovávania, ako aj príslušné právne 

rámcové podmienky, ktoré by mohli mať vplyv na prístup k týmto informáciám,

- experimentovala s otvoreným prístupom k vedeckým údajom a publikáciám, ktoré sú 

výsledkom projektov financovaných z rámcových výskumných programov EÚ, aby 

zhodnotila, nakoľko je vhodné prijať špecifické zmluvné požiadavky,

- podporovala výskum digitálneho uchovávania, ako aj experimenty a široké využitie 

infraštruktúr vedeckých údajov s cezhraničnou, medziinštitucionálnou a 

interdisciplinárnou pridanou hodnotou pre otvorený prístup k vedeckým informáciám a 

pre ich uchovávanie,

- podporovala a prispievala k zlepšeniu koordinácie politík a k napomáhaniu 

konštruktívnej diskusii a výmene informácií medzi zainteresovanými stranami.

____________
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PRÍLOHA

A. Členské štáty sa vyzývajú:

1. Posilniť národné stratégie a štruktúry pre prístup k vedeckým informáciám a 

pre ich šírenie:

definovaním jasných politík pre šírenie vedeckých informácií a prístup k 

nim, vrátane s tým súvisiaceho finančného plánovania; 

2008

podporou, prostredníctvom týchto politík, bezplatného internetového 

prístupu čitateľov k výsledkom verejne financovaného výskumu, pričom sa 

zohľadnia ekonomicky životaschopné spôsoby, ktorými by sa to mohlo 

uskutočniť, vrátane oddialeného otvoreného prístupu;

od roku 

2008

systematickým hodnotením podmienok, ktoré ovplyvňujú prístup k 

vedeckým informáciám vrátane:

- [spôsobu, akým si výskumní pracovníci uplatňujú autorské práva na 

vedecké články;]

- úrovne investícií do šírenia vedeckých informácií v porovnaní s 

celkovými investíciami do výskumu;

- využívania finančných mechanizmov na zlepšenie prístupu, ako je 

vrátenie DPH knižniciam v prípade predplatenia elektronických 

časopisov;

2008

zabezpečením udržateľnosti a interoperability archívov vedeckých 

informácií;

2010

podporovaním účasti hlavných zainteresovaných strán na diskusii o 

vedeckých informáciách (vedci, financujúce orgány, knižnice, vydavatelia 

vedeckej literatúry)

2008
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2. Zlepšiť koordináciu medzi členskými štátmi v politikách a praxi týkajúcej sa prístupu 

k informáciám a ich šírenia: 

preskúmaním možnosti, že národné financujúce orgány by definovali jednotné 

základné zásady otvoreného prístupu;

2008

zlepšením transparentnosti zmluvných podmienok „veľkorysých ponúk” 

financovaných z verejných zdrojov a posúdením možností dosiahnutia úspor z 

rozsahu prostredníctvom kumulácie dopytu;

2008

úsilím o interoperabilitu národných archívov vedeckých informácií s cieľom 

uľahčiť prístup k vedeckým informáciám a ich vyhľadávanie nad rámec 

národných hraníc;

2009

príspevkom k efektívnemu zhodnoteniu pokroku na európskej úrovni a 

informovaním Komisie o výsledkoch a skúsenostiach s alternatívnymi modelmi 

šírenia vedeckých informácií.

2008

3. Zabezpečiť dlhodobé uchovávanie vedeckých informácií – vrátane publikácií a 

údajov – a venovať náležitú pozornosť vedeckým informáciám v národných 

stratégiách uchovávania údajov:

definovaním štruktúrovaného prístupu k dlhodobému uchovávaniu vedeckých 

informácií a začlenením tohto prístupu do národných plánov elektronického 

uchovávania údajov ustanoveného v súlade s odporúčaním Komisie z 24. 

augusta 2006 a záverov Rady z 13. novembra 2006 o dostupnosti kultúrneho 

materiálu online a jeho digitálnom uchovávaní;

polovica 

roku 2008

zohľadnením špecifík vedeckých informácií pri definovaní legislatívneho rámca 

(vrátane povinného výtlačku) alebo praktického plánu elektronického 

uchovávania údajov.

2009
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B. Výzva pre Komisiu zaviesť opatrenia ohlásené v oznámení o vedeckých informáciách v 

digitálnom veku: prístup, šírenie a uchovávanie, konkrétne:

1. Experimentovať s otvoreným prístupom k vedeckým publikáciám, ktoré sú 

výsledkom projektov financovaných z rámcových výskumných programov EÚ:

definovaním a vykonávaním konkrétnych experimentov s otvoreným prístupom 

k vedeckým publikáciám, ktoré sú výsledkom výskumu financovaného 

Spoločenstvom, a to aj s oddialeným otvoreným prístupom.

od roku 

2008

2. Podporovať experimenty a infraštruktúry s cezhraničnou pridanou hodnotou pre 

otvorený prístup k vedeckým informáciám a ich uchovávanie:

spolufinancovaním výskumných infraštruktúr, najmä prepojením elektronických 

archívov na európskej úrovni a spolufinancovaním výskumu elektronického 

uchovávania údajov v rámci 7. rámcového programu; podporou experimentov s 

otvoreným prístupom s jasnou cezhraničnou pridanou hodnotou.

od roku 

2007

3. Prispievať k zlepšeniu koordinácie politík medzi členskými štátmi a ku 

konštruktívnej diskusii medzi zainteresovanými stranami:

podporovaním účasti zainteresovaných strán na diskusii o vedeckých 

informáciách na európskej úrovni

od roku 

2007

monitorovaním osvedčených postupov týkajúcich sa otvoreného prístupu k 

európskej vedeckej tvorbe. 

od roku 

2008

________________


