
17159/09 mr/ib 1
DG C II SK

RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

V Bruseli 7. decembra 2009 (11.12)
(OR. en)

17159/09

RECH 449
COMPET 514

VÝSLEDOK ROKOVANIA
Od: Generálny sekretariát Rady
Komu: Delegácie
Predch. dok.: 16074/09 RECH 418 COMPET 481
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– uznesenie Rady

Delegáciám v prílohe zasielame uznesenie Rady o posilnení riadenia Európskeho výskumného 

priestoru v znení prijatom Radou pre konkurencieschopnosť na zasadnutí 3. decembra 2009. 

___________________
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PRÍLOHA

UZNESENIE RADY O POSILNENÍ RIADENIA EURÓPSKEHO VÝSKUMNÉHO

PRIESTORU (EVP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

PRIPOMÍNA uznesenie zo 14. januára 1974 o koordinácii národných politík a vymedzení 

projektov, ktoré sú v záujme Únie, v oblasti vedy a techniky, ktorým sa zriadil výbor pre vedecký

a technický výskum (CREST)1, nahradené uznesením Rady z 28. septembra 1995 o výbore 

CREST2;

PRIPOMÍNA uznesenie z 15. júna 2000, ktorým sa v nadväznosti na zasadnutie Európskej rady 

23. a 24. marca 2000, na ktorom sa dohodla lisabonská stratégia, vytvára Európsky výskumný 

priestor (EVP)3;

PRIPOMÍNA závery zo zasadnutia Európskej rady 8. a 9. marca 2007, v ktorých sa odkázalo

na dobre fungujúci vedomostný trojuholník, ktorý má podobu interakcie medzi vzdelávaním, 

výskumom a inováciou, a závery zo zasadnutia Európskej rady z 19. a 20. marca 2009, v ktorých sa 

vyzvalo k prijatiu naliehavých a konkrétnych opatrení na podporu partnerstva medzi 

podnikateľskou sférou, výskumom a vzdelávaním a odbornou prípravou a k zvýšeniu kvality 

investícií do výskumu, znalostí a vzdelávania;

PRIPOMÍNA závery zo zasadnutia Európskej rady 13. a 14. marca 2008, v ktorých sa členské štáty 

vyzvali k odstráneniu prekážok voľného pohybu znalostí vytvorením „piatej slobody“,

PRIPOMÍNA závery z 30. mája 2008 o začatí „ľubľanského procesu“ – v záujme plnej realizácie 

EVP, zamerané na posilnenie riadenia EVP na základe dlhodobej vízie pre EVP, vytvorenej

v partnerstve členských štátov a Komisie za širokej podpory zainteresovaných strán a občanov;

  
1 Ú. v. ES C 7, 29.1.1974, s. 2 – 4.
2 Ú. v. ES C 264, 11.10.1995, s. 4 – 5.
3 Ú. v. ES C 205, 19. 7.2000, s. 1.
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PRIPOMÍNA závery z 2. decembra 2008 o vymedzení Vízie 2020 pre Európsky výskumný 

priestor4, v ktorých sa vyzvali budúce predsedníctva, aby pri príprave návrhov o budúcom riadení 

EVP zohľadnili túto víziu a jej prípadný vývoj, a zdôraznila potreba v plnej miere využiť existujúce 

koordinačné štruktúry, ako napríklad CREST, keď sa budú zaoberať iniciatívami v rámci EVP;

PRIPOMÍNA závery zo zasadnutia Európskej Rady z 11. a 12. decembra 2008, v ktorých sa 

vyzvalo na začatie európskeho plánu pre inováciu v spojení s rozvojom EVP a úvahami

o budúcnosti lisabonskej stratégie po roku 2010; 

PRIPOMÍNA závery z 29. mája 2009, v ktorých sa vyzvalo na vypracovanie a pravidelnú 

aktualizáciu plánu realizácie Vízie 2020 pre EVP a ďalšiu angažovanosť v zabezpečovaní lepšej 

komplementárnosti a synergií medzi politikami a nástrojmi EÚ, ako sú rámcové programy v oblasti 

výskumu a technologického rozvoja, rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie, 

štrukturálne fondy, ľubľanský proces, spoločný rámec pre vzdelávanie a odbornú prípravu

a bolonský proces.

1. UZNÁVA, že politiky, programy a činnosti v oblasti výskumu na európskej úrovni 

zahŕňajú politiky, programy a činnosti na úrovni Únie a na medzivládnej úrovni, ako aj 

politiky, programy a činnosti na národnej/regionálnej úrovni, ktoré prispievajú

k celkovému rozvoju EVP, a že na rozvoji EVP sa v prípade, že je to vhodné, a v súlade 

s osobitnými postupmi podieľajú aj tretie krajiny, a berie na vedomie súčasný stav 

spolupráce s krajinami pridruženými k rámcovému programu;

2. UZNÁVA, že na rozvoji EVP sa na národnej, regionálnej, medzivládnej úrovni

a na úrovni EÚ už podieľa veľký počet subjektov a zainteresovaných strán a že rôzne 

mechanizmy, procesy a nástroje týkajúce sa EVP sa už uviedli do činnosti; 

  
4 Ú. v. EÚ C 25, 31.1.2009, s. 1 – 4.
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3. UZNÁVA v súvislosti s EVP potrebu efektívneho a posilneného riadenia na účely 

rozvoja strategických politík a rozhodovania, v rámci ktorého Únia a členské štáty 

preukážu väčšiu mieru vodcovskej iniciatívy a odhodlania s cieľom naplniť víziu EVP 

do roku 2020 a realizovať stratégiu EÚ pre konkurencieschopnosť a rast po roku 2010.

Medzi usmerňujúce zásady by mala patriť jednoduchosť, efektívnosť a transparentnosť 

za súčasného dodržiavania zásady subsidiarity; 

4. ZDÔRAZŇUJE, že cieľom posilneného riadenia by malo byť uľahčenie spolupráce

a koordinácie aktivít, programov a politík v oblasti EVP na všetkých úrovniach, a to 

na základe cieľov odvodených od Vízie 2020 pre EVP a pri plnom zohľadnení 

pozitívnych aspektov, ktoré prináša diverzita v členských štátoch;

5. UZNÁVA, že vedomostný trojuholník, ktorý pozostáva zo vzdelávania, výskumu

a inovácie, súvisí so zlepšovaním vplyvu investícií na tieto tri druhy činností tým, 

že dochádza k systematickej a kontinuálnej interakcii medzi nimi;

6. UZNÁVA, že kľúčovým aspektom riadenia je potreba zabezpečiť koherentnejšiu tvorbu 

politík na európskej úrovni a úrovni členských štátov, a to tak, že sa v rámci procesu 

tvorby politík zabezpečí lepšia a efektívnejšia interakcia medzi troma prvkami 

vedomostného trojuholníka a urýchli prechod ku skutočnej znalostnej ekonomike

a spoločnosti;

7. ZDÔRAZŇUJE potrebu systematickejších, širších a štruktúrovanejších konzultácií 

príslušných zainteresovaných strán v rámci EVP, ako aj nevyhnutnosť lepšie 

komunikovať ciele, prínos a výsledky EVP a Vízie 2020 širšej verejnosti a príslušným 

kategóriám zainteresovaných strán;
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8. Vzhľadom na rozsiahlu medziinštitucionálnu povahu EVP ZDÔRAZŇUJE potrebu 

pravidelnej výmeny názorov a interakcie s Európskym parlamentom;

9. NABÁDA členské štáty, aby v prípade potreby posilnili prípravu zasadnutí príslušných 

výborov a skupín (vrátane začlenenia vhodných konzultácií so zainteresovanými 

stranami) a aby uľahčovali potrebnú interakciu medzi všetkými oblasťami 

vedomostného trojuholníka;

10. UZNÁVA, že je potrebné nájsť spôsob, ako dodať svieži a inovatívny impulz 

na politickej úrovni na dosiahnutie cieľov EVP a VYZÝVA nadchádzajúce 

predsedníctva, aby sa v prípade, že by to nepochybne prinieslo pridanú hodnotu, 

zamysleli nad možnosťou zvolať dobre pripravené a cielené konferencie na témy EVP 

na ministerskej úrovni, ktoré by EVP poskytli dlhodobé strategické smerovanie; 

SÚHLASÍ s tým, že takéto konferencie by mohli mať podobu širšieho neformálneho 

zasadnutia ministrov;

11. UZNÁVA úlohu, ktorú už výbor CREST zohral pri poskytovaní poradenstva Rade

a Komisii v záležitostiach týkajúcich sa EVP; UZNÁVA však, že výbor CREST by mal

v súvislosti s rozvojom EVP a s cieľom reagovať na potrebu lepšej zaangažovanosti 

vnútroštátnych politík zohrávať iniciatívnejšiu úlohu ako výbor pre tvorbu politiky EVP

a z vlastnej iniciatívy alebo na základe požiadavky Rady alebo Komisie by mal Rade, 

Komisii a členským štátom poskytovať strategické a včasné odporúčania;

12. Na základe uvedeného POTVRDZUJE zásady na posilnenie úlohy nového výboru 

CREST v rámci strategického rozvoja EVP, ktorými sú:

a) Výbor CREST je strategický poradný orgán, ktorého úlohou je radiť Rade, 

Komisii a členským štátom v otázkach týkajúcich sa EVP. Výbor CREST by mal 

monitorovať dosahovanie pokroku v oblasti EVP vrátane rámcových programov 

EÚ;
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b) Výbor CREST by mal poskytovať strategické rady predovšetkým o:

i. všeobecnom smerovaní prípadných budúcich politík na medzinárodnej, 

európskej a vnútroštátnej úrovni ako príspevku k rozvoju EVP;

ii. strategických prioritách, podobe a realizácii politických iniciatív 

zameraných na rozvoj EVP vrátane rámcových programov a iných 

relevantných iniciatív EÚ, ako aj dôležitých vnútroštátnych

a medzivládnych iniciatívach vrátane celkovej súdržnosti v rámci nástrojov

a iniciatív, a to v ranom štádiu;

iii. v prípade potreby podpore koordinácie vnútroštátnych politík dôležitých 

pre rozvoj EVP;

iv. v neskoršom štádiu o podobe a realizácii nezávislých posúdení a hodnotení 

všetkých týchto politických iniciatív; 

c) Výbor CREST by mal pracovať na rozvoji interakcií a súdržnosti s inými 

oblasťami politiky, a to najmä s tými, ktoré súvisia s vedomostným 

trojuholníkom; 

d) Výbor CREST by mal podľa potreby na splnenie cieľov spolupracovať

a konzultovať so skupinami zaoberajúcimi sa EVP. Na svojich rokovaniach by 

sa mal opierať o podklady poskytnuté týmito skupinami; 

e) členské štáty a Komisia by mali spoločne prispievať k práci výboru CREST 

na ďalšom rozvoji EVP;



17159/09 mr/ib 7
PRÍLOHA DG C II SK

13. DOMNIEVA SA, že vzhľadom na nový právny a inštitucionálny rámec v súvislosti

s nahradením uznesenia z 28. septembra 1995 novým uznesením, v ktorom sa 

ustanovuje revidovaný mandát výboru CREST, by sa mali ďalej prerokovať pracovné 

metódy tohto výboru. Tento revidovaný mandát by sa mal vypracovať v súlade 

so zásadami ustanovenými v bode 12 a Rada by ho mala schváliť do polovice roku 

2010;

14. VYZÝVA všetky príslušné skupiny5 zriadené so zámerom zabezpečiť EVP, aby podľa 

potreby systematicky a transparentne konzultovali so zainteresovanými stranami;

15. VYZÝVA členské štáty a Komisiu, aby iniciovali previerku skupín zaoberajúcich sa 

EVP do konca roku 2010.

16. VYZÝVA Komisiu, aby:

– pokračovala v práci a ďalej transparentne rozvíjala systematické a štruktúrované 

konzultácie s členskými štátmi a inými relevantnými zainteresovanými stranami; 

– spoločne s členskými štátmi rozvíjala účinný informačný systém EVP ako 

podporný nástroj pre rozhodovanie. 

___________________

  
5 V súčasnosti medzi ne patrí najmä výbor CREST, jeho účelové zoskupenia – skupina 

na vysokej úrovni pre spoločnú tvorbu programov (GPC) a strategické fórum 
pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (SFIC), jeho pracovná skupina pre prenos 
znalostí, ako aj Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry (ESFRI) a riadiaca 
skupina pre ľudské zdroje a mobilitu (SGHRM).


