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Predmet: Usmernenie k budúcim prioritám európskeho výskumu a inovácie založenej 

na výskume v Lisabonskej stratégii po roku 2010
– závery Rady

Delegáciám v prílohe zasielame závery Rady o usmernení k budúcim prioritám európskeho 

výskumu a inovácie založenej na výskume v Lisabonskej stratégii po roku 2010, ako ich schválila 

Rada pre konkurencieschopnosť na zasadnutí 3. decembra 2009.

___________________
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PRÍLOHA

Závery Rady o usmernení k budúcim prioritám 

európskeho výskumu a inovácie založenej na výskume v Lisabonskej stratégii po roku 2010

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

PRIPOMÍNAJÚC

– závery z 30. mája 2008 o začatí „ľubľanského procesu – v záujme plnej realizácie EVP“1;

– závery z 2.decembra 2008 o vymedzení „Vízie 2020 pre Európsky výskumný priestor“2, ktorá 

je súčasťou prvej etapy ľubľanského procesu a slúži ako základ pre vývoj budúcej správy 

EVP;

– závery z 1. a 2. decembra 2008 o spoločnej tvorbe výskumných programov v Európe v reakcii 

na závažné spoločenské výzvy3;

– závery z 2. decembra 2008 o Európskom partnerstve pre medzinárodnú vedecko-technickú 

spoluprácu4;

– závery Európskej Rady z 11. a 12. decembra 20085, v ktorých sa vyzvalo na začatie 

vykonávania európskeho plánu pre inováciu v spojení s rozvojom Európskeho výskumného 

priestoru a úvahami o budúcnosti lisabonskej stratégie po roku 2010;

  
1 Dokument 10231/08.
2 Úradný vestník C 25, 31.1.2009, s. 1 – 4.
3 Úradný vestník C 24, 30.1.2009, s. 3 – 5.
4 Úradný vestník C 18, 24.1.2009, s. 11 – 13.
5 Dokument 17271/1/08.
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– závery z 29. mája 2009 o hodnotení a posúdení vplyvu európskych rámcových programov

v oblasti výskumu (RP)6;

– závery z 29. mája 2009 o prvých krokoch na ceste k realizácii Vízie 20207 pre Európsky 

výskumný priestor, v ktorých sa členské štáty a Komisia vyzvali, aby sa ďalej angažovali

v zabezpečovaní lepšej komplementárnosti a synergií medzi politikami a nástrojmi 

Spoločenstva;

– závery Rady z 3. decembra 2009 o budúcnosti výskumu, inovácie a infraštruktúry IKT8;

– závery Rady zo 4. decembra 2009 o dosahovaní konkurencieschopnej, inovatívnej

a ekologicky efektívnej Európy – príspevok Rady pre konkurencieschopnosť k lisabonskému 

programu po roku 20109;

– závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli 26. novembra2009 na zasadnutí 

Rady, o posilnení úlohy vzdelávania v plne funkčnom vedomostnom trojuholníku.10

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 s výhradou osobitných opatrení, 

podieľajú aj tretie krajiny, pričom uznáva súčasný stav spolupráce s krajinami pridruženými 

k rámcovému programu. 

  
6 Dokument 10610/09.
7 Dokument 10615/09.
8 Dokument 17190/09.
9 Dokument 17179/09.
10 Dokument 14344/09.
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2. UZNÁVA, že Európa musí aj naďalej zvyšovať podporu pre výskum a inovácie založené 

na výskume na európskej i národnej úrovni, aby mohla vhodne reagovať na veľké výzvy 

spojené s rastom a trvalo udržateľným rozvojom, sociálnej, ekonomickej či environmentálnej 

povahy, alebo na zvýšenie celosvetovej hospodárskej súťaže v priemysle. V kontexte stratégie 

EÚ pre konkurencieschopnosť a rast po roku 2010 a vykonávanie EVP by sa mal zvážiť 

obmedzený súbor ambicióznych kvantitatívnych a kvalitatívnych cieľov spolu so 

zodpovedajúcimi ukazovateľmi, ktorý by odrážal opakovane potvrdzovaný záväzok 

transformovať EÚ na vedúcu znalostnú spoločnosť. 

3. ZDÔRAZŇUJE, že v súvislosti s vykonávaním vízie 2020 pre EVP a zlepšenej správy EVP,

ako sa navrhuje v uznesení Rady z 3. decembra 2009,11 je potrebný prierezový prístup naprieč 

politickými oblasťami, aby sa identifikovali a riešili veľké výzvy našej doby, čo si vyžaduje 

konať na európskej úrovni a zohľadňovať pritom širší medzinárodný kontext. Na riešenie 

týchto výziev je nevyhnutné mobilizovať rádovo odlišné priemyselné odvetvia a inštitúcie 

budujúce znalosti, ako aj voľnú občiansku spoločnosť, a to tak prístupom zhora nadol, ako aj 

zdola nahor. Pri vypracovávaní budúcich priorít v oblasti výskumu a inovácie založených na 

výskume na európskej úrovni je preto nesmierne dôležité zohľadňovať tieto kľúčové hľadiská:

a) Mali by sa identifikovať aktivity, ktoré sa vyžadujú s ohľadom na: 

– základný výskum, ktorý prispieva k vybaveniu Európy požadovanými 

vedomosťami a odbornými spôsobilosťami na skúmanie potenciálu nového 

výskumu a na pomoc pri reakcii na nepredvídané výzvy, pričom by sa 

zohľadňovali najmä skúsenosti z výskumu na hraniciach poznania, ktorý financuje 

Európska rada pre výskum, ako aj systém výskumu technológií budúcnosti

a vznikajúcich technológií v siedmom rámcovom programe, 

  
11  Dokument 17159/09.
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– ďalšie upevnenie a rozvoj nástrojov spolupráce, ktoré zlepšia výskum dôležitý

z hľadiska priemyslu, najmä pre MSP, pričom by sa malo budovať 

na skúsenostiach z európskych technologických platforiem, verejno-súkromných 

partnerstiev, zo spoločných technologických iniciatív, iniciatív článku 16912

a iných relevantných mechanizmov, akým je napr. EUREKA, 

– opatrenia, ktoré sa sústreďujú na nadobudnutie vedúcej úlohy Európy pri vývoji

a vykonávaní kľúčových technológií umožňujúcich ďalší rozvoj,

– opatrenia týkajúce sa ponuky a dopytu, aby sa podporovali ciele rozvoja 

podnikania, ako aj verejných politík,

– lepší a ľahší prístup k finančným prostriedkom, napríklad využívaním nástrojov 

EIB a podporovaním rizikového kapitálu,

– rozvoj európskej stratégie pre cezhraničnú spoluprácu medzi inštitúciami 

budujúcimi znalosti, aby sa podporovali prostredia zamerané na výskum

a inovácie svetovej úrovne, ktoré by zahŕňali akademické a výskumné organizácie

a priemysel,

– výskumnú infraštruktúru svetovej úrovne vrátane elektronických infraštruktúr, 

ktoré by uľahčili ďalší rozvoj znalostí, technológie a elektronickej vedy, ako aj 

zariadení regionálnych partnerov; členské štáty by mali určiť spoločné priority, 

ako aj možnosti efektívnejšieho prijímania rozhodnutí v záujme plnenia plánu 

ESFRI,

– ľudské zdroje vrátane mobility výskumných pracovníkov a kariérneho rozvoja,

– medzinárodnú a celosvetovú vedecko-technickú spoluprácu.

b) Mala by sa vykonávať koncepcia „vedomostného trojuholníka“ a rozvíjať pritom 

synergie medzi vzdelávaním13, výskum a inovačnými činnosťami14 na všetkých 

úrovniach a vo všetkých relevantných aktivitách, okrem iného zlepšením partnerstiev 

medzi univerzitami a zainteresovanými podnikmi vrátane inštitúcií budujúcich znalosti

a nástrojov spolupráce pre priemyselný výskum. K dosiahnutiu tohto cieľa by mohol 

veľmi cenný príspevok poskytnúť Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

a jeho znalostné a inovačné spoločenstvá (KIC).

  
12 Výskumné a rozvojové programy vykonávané niektorými členskými štátmi (v súčasnosti 

článok 185 Zmluvy.
13 V kontexte vytvorenia európskeho vysokoškolského priestoru (17489/09).
14 V kontexte Európskeho plánu pre inováciu.
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c) Malo by sa uznať, že v mnohých prípadoch môže zodpovednosť za politiku v týchto 

oblastiach ležať na národnej/regionálnej úrovni a že identifikované prístupy by mali byť 

dostatočne pružné, aby sa mohli prispôsobiť rozličným národným situáciám. 

4. VYZÝVA preto členské štáty a Komisiu, aby po porade s Výborom pre vedecký a technický 

výskum (CREST) začali v roku 2010:

a) otvorený a transparentný proces s cieľom určiť priority budúcej činnosti v rámci 

európskeho výskumu a inovácií založených na výskume na základe zodpovedajúcich 

konzultácií so zainteresovanými stranami v prierezových oblastiach politík a v reakcii 

na otázky uvedené v bode 3;

b) preskúmanie nástrojov týkajúcich sa EVP (vrátane nástrojov týkajúcich sa inovácie)15, 

ktoré by predstavovali základ pre posúdenie najlepších spôsobov na zlepšenie

a zjednodušenie prostredia EVP, toto preskúmanie by malo byť doplnkom priebežného 

hodnotenia siedmeho rámcového programu a malo by ho zohľadňovať;

a zároveň skúmali a zohľadnili:

c) aktivity s výhľadom do budúcnosti („prognóza“) s cieľom podporiť určovanie veľkých 

výziev a zodpovedajúcich priorít pre výskum a inovácie; 

d) súčinnosť medzi rámcovým programom, rámcovým programom 

pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a programami vzdelávania (vrátane 

celoživotného vzdelávania) ako aj s kohéznymi programami a spoločnými 

programovými činnosťami (vrátane pilotnej iniciatívy spoločného programu na boj proti 

neurodegeneratívnym ochoreniam, najmä Alzheimerovej chorobe). Malo by sa čerpať aj 

zo skúseností z osobitných oblastí, akými sú Európsky strategický plán energetických 

technológií (Plán SET)16 a koordinácia poľnohospodárskeho výskumu17;

  
15 Súbor nástrojov EVP.
16 Závery Rady z 28. februára 2008 (6326/1/08).
17 Zohľadňujúc pokrok uskutočnený v Stálom výbore pre poľnohospodársky výskum (SCAR)

s cieľom posilniť koordinačné výskumné aktivity v tejto oblasti v súlade s jeho mandátom 
(17489/09).
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e) prostriedky na ďalšiu mobilizáciu výskumných a inovačných kapacít v celej Európe

v rámci politík výskumu, inovácie a súdržnosti;

f) výsledky hodnotenia siedmeho rámcového programu v polovici trvania.

5. VÍTA oznámenie Komisie z 2. septembra 2009 s názvom Prieskum inovačnej politiky 

Spoločenstva v meniacom sa svete18 a

VYZÝVA Komisiu, aby svoje budúce iniciatívy vypracovala ako opatrenia nadväzujúce na 

závery Európskej rady z decembra 2008 týkajúce sa začatia Európskeho plánu pre inováciu a:

– určila, ako môžu inovácie prispieť k riešeniu veľkých výziev,

– hľadala ďalšie stimuly pre rýchlejší vznik trhov priaznivých pre inovácie, najmä 

prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev a pre silnejšiu motiváciu pre výskum

a inováciu založenú na výskume z hľadiska dopytu a záujmu používateľov vrátane 

verejného obstarávania, vedúcich trhov a inovácie v službách a zobrala pritom 

na vedomie zásadnú úlohu, ktorú v tomto kontexte môže zohrávať verejný sektor,

– zabezpečila súčinnosť s ostatnými iniciatívami EÚ a európskymi iniciatívami v oblasti 

výskumu, inovácií, vzdelávania a priemyslu a

– podporovala podnikateľské subjekty, akademickú obec, výskumné organizácie a verejné 

orgány na príslušnej úrovni, aby pomohli vykonávať projekty v rámci celého cyklu 

výskumu a inovácií. 

6. VÍTA oznámenie Komisie z 30. septembra 2009 s názvom Príprava na budúcnosť: vyvíjanie 

spoločnej stratégie pre základné podporné technológie v EÚ19 a VYZÝVA Komisiu, aby 

predložila ďalšie relevantné iniciatívy a VÍTA úmysel Komisie vypracovať nový akčný plán 

pre nanotechnológie na roky 2010 – 2015.20

  
18 Dokument 12905/09.
19 Dokument 13000/09.
20 Dokument 15363/09.
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BERIE NA VEDOMIE oznámenie Komisie zo 7. októbra 2009 s názvom Investície do vývoja 

nízkouhlíkových technológií (Plán SET)21 a NABÁDA Komisiu a členské štáty, aby 

preskúmali možnosti a prostriedky, ako urýchliť vykonávanie plánu SET vrátane zlepšenia 

súčinnosti so siedmym rámcovým programom.

7. BERIE NA VEDOMIE pokrok, ktorý sa dosiahol za prvé dva roky, ako sa uvádza v správe

o pokroku dosiahnutom v rámci siedmeho rámcového programu22, a SO ZÁUJMOM 

OČAKÁVA výsledky priebežného hodnotenia tohto programu.

8. BERIE NA VEDOMIE preskúmanie štruktúr a mechanizmov Európskej výskumnej rady

z júla 2009, ako aj reakcie vedeckej Rady Európskej rady pre výskum (ERC) a Komisie23. 

Rada ich dôkladne prediskutuje, aby začiatkom roka 2010 poskytla politické stanovisko

k odporúčaniam preskúmania a krokom, ktoré na ne nadväzujú.

9. UZNÁVAJÚC pokrok, ktorý sa už dosiahol v oblasti administratívneho zjednodušovania 

PODČIARKUJE potrebu ďalej pokročiť pri zjednodušovaní a efektívnejšom riadení, aby 

rámcové programy EÚ plne prispievali k vykonávaniu stratégie EÚ po roku 2010, VÍTA 

úmysel Komisie predložiť na jar 2010 oznámenie o zjednodušení, ktoré by malo prispieť

k premene politického záväzku na nové zjednodušené pravidlá, pričom by sa zohľadňovali 

osobitnosti výskumného sektoru a SÚHLASÍ s tým, že:

– je potrebné preskúmať finančný rámec EÚ, aby sa dosiahol prístup k riadeniu 

financovania výskumu určeného na podporu cieľov politiky EÚ, ktorý by toleroval 

riziko a bol založený na dôvere; takéto úsilie by si vyžadovalo aj podporu Európskeho 

parlamentu a členských štátov;

  
21 Dokument 14230/09.
22 Dokument 9374/09.
23 Oznámenie Komisie Európska rada pre výskum – dosahovanie cieľa svetovej excelentnosti, 

dokument 15052/09.
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– pravidlá účasti na rámcových programoch by sa mali preskúmať s cieľom zabezpečiť 

potrebnú koherentnosť;

– odporúčania predložené v preskúmaní štruktúr a mechanizmov ERC by sa mali plniť, 

pričom by sa mala zohľadniť reakcia Komisie;

10. VYZÝVA Komisiu, aby podľa potreby spolu s členskými štátmi:

– intenzívne pracovala na ďalšom znižovaní administratívneho zaťaženia a pokračovala 

vo vykonávaní odporúčaní z vyhodnotenia šiesteho rámcového programu a popritom 

pravidelne informovala Radu o prijatých opatreniach;

– predložila analýzu nákladov a prínosov súčasného prístupu k finančným kontrolám, 

pričom by zohľadňovala administratívnu záťaž príjemcov i EÚ;

– ďalej zlepšovala fungovanie nových nástrojov a iniciatív siedmeho rámcového programu 

(ako sú napr. ERC, spoločné technologické iniciatívy, finančný nástroj s rozdelením 

rizika), ako aj zúčastnených výkonných agentúr, pričom by vychádzala z výsledkom 

preskúmania ich pokroku; 

– ďalej zlepšovala prístupy k nezávislému hodnoteniu po ukončení rámcových 

programov24;

– vypracovala návrhy na revíziu finančného nariadenia a zohľadnila pritom osobitnosti 

výskumného sektoru.

  
24 Závery Rady z 30. mája 2008 o osobitnej správe Dvora audítorov č. 9/2007 o hodnotení 

rámcových programov EÚ v oblasti výskumu a technologického rozvoja – je možné zlepšiť 
prístup Komisie? (9096/08).
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11. VYZÝVA napokon Komisiu, aby s cieľom realizovať plný potenciál siedmeho rámcového 

programu, zlepšiť jeho vplyv, ako aj formovať EVP, zvážila najmä tieto ďalšie hľadiská:

– posilnenie vzájomného pôsobenia priemyslu a akademickej obce (vrátane verejných 

výskumných organizácií), zlepšenie účasti MSP a posilnenie činnosti prenosu vedomostí

s cieľom zlepšiť šírenia a využívania výsledkov výskumu;

– zlepšenie reakcie na veľké výzvy, napr. vykonávaním prierezových činností, ako sú 

tematicky prierezové výzvy na predkladanie projektov, a ďalšie využívanie európskych 

technologických platforiem na rozvoj výskumných programov v relevantných 

oblastiach, ktoré by dopĺňali spoločenské platformy, ako aj prostredníctvom aktivít 

týkajúcich sa budúcich a vznikajúcich technológií;

– vytváranie ďalších prepojení a súčinnosti s inými oblasťami politík EÚ a iniciatívami, 

ako sú napr. rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), politiky 

súdržnosti, programy vzdelávania, Európsky plán na oživenie hospodárstva a Európsky 

program poľnohospodárskeho výskumu;

– dosiahnutie ďalšieho pokroku pri zjednodušovaní a efektívnom riadení.

___________________


