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– závery Rady

Delegáciám v prílohe zasielame závery Rady o budúcnosti výskumu, inovácie a infraštruktúr IKT v 

znení, ktoré prijala Rada pre konkurencieschopnosť na svojom zasadnutí 3. decembra 2009.

___________________
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PRÍLOHA

ZÁVERY RADY O BUDÚCNOSTI VÝSKUMU, INOVÁCIE A INFRAŠTRUKTÚR IKT

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

PRIPOMÍNAJÚC:

– svoje závery z 23. novembra 2007 o vedeckých informáciách v digitálnom veku: prístup, 

šírenie a uchovávanie1, pričom uznáva, že prístup k vedeckým informáciám a ich šírenie 

je pre rozvoj Európskeho výskumného priestoru (EVP) mimoriadne dôležitý a môže 

pomôcť zrýchleniu inovácie, 

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

EVP2, ktorých cieľom je posilnené riadenie EVP na základe dlhodobej vízie pre EVP 

vytvorenej v partnerstve s členskými štátmi a Komisiou za širokej podpory 

zainteresovaných strán a občanov,

– svoje závery z 2. decembra 2008 o vymedzení vízie 2020 pre Európsky výskumný

priestor3, ktorá je súčasťou prvej fázy ľubľanského procesu a slúži ako základ pre rozvoj 

riadenia EVP v budúcnosti,

  
1 Dokument 15362/07.
2 Dokument 10231/08.
3 Dokument 16767/08.
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– závery zo zasadnutia Európskej rady z 11. a 12. decembra 20084, v ktorých sa dosiahla 

dohoda o európskom pláne na oživenie hospodárstva a vyzvalo k začatiu vykonávania 

európskeho plánu pre inováciu v spojení s rozvojom Európskeho výskumného priestoru 

(EVP) a úvahami o budúcnosti lisabonskej stratégie po roku 2010 (vrátane stratégie post 

i-2010 na podporu informačnej spoločnosti), pričom tento plán bude obsahovať všetky 

podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj a hlavné technológie budúcnosti vrátane 

informačných technológií,

– svoje závery z 29. mája 20095 o výskumných infraštruktúrach a regionálnom rozmere 

EVP, v ktorých sa vyzvala Komisia, aby sa usilovala o udržateľnosť, globálne 

prepojenie, interoperabilitu a nerušené využívanie celoeurópskych elektronických 

infraštruktúr, a členské štáty, aby zvážili úlohu elektronických infraštruktúr vo svojich 

vnútroštátnych plánoch a/alebo programoch v oblasti výskumných infraštruktúr;

ZDÔRAZŇUJÚC v tomto kontexte význam výskumu, inovácie a infraštruktúr IKT:

1. VÍTA oznámenia Komisie s názvom Stratégia v oblasti výskumu, vývoja a inovácií IKT:

nastaviť latku vyššie6, Infraštruktúry IKT pre elektronickú vedu7 a Nové horizonty pre 

IKT – stratégia výskumu vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti v Európe8,

2. VYZDVIHUJE, že IKT sú jednou z hlavných hnacích síl hospodárskeho rastu

a sociálnej zmeny, a preto zohrávajú dôležitú úlohu pri oživení hospodárstva

a umožňujú, aby sa Európa rýchlejšie dostala zo súčasnej krízy a zároveň sa posilnila;

  
4 Dokument 17271/1/08 REV 1
5 Dokument10612/09.
6 Dokument 7883/09.
7 Dokument 7432/09.
8 Dokument 9077/09.
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3. ZDÔRAZŇUJE, že IKT podporujú zvyšovanie inovácie a produktivity v rámci 

hospodárstva, poskytujú jedinečné riešenie spoločenských výziev, akou je prechod 

na environmentálne efektívne hospodárstvo, a sú potrebné pre napredovanie vo všetkých 

dôležitých vedeckých a technologických oblastiach; BERIE však NA VEDOMIE, 

že IKT ovplyvňujú rast produktivity v EÚ v menšej miere, než u jej najväčších 

obchodných partnerov,

4. KLADIE DÔRAZ na skutočnosť, že digitálna revolúcia je stále v počiatočnej fáze

a výskumná a inovačná kapacita je kľúčová, pokiaľ ide o schopnosť formovať, ovládať

a prijímať technológie a využívať ich v prospech hospodárstva, spoločnosti a kultúry;

v tejto súvislosti PODČIARKUJE potrebu zabezpečiť dostupnosť, vhodné spracovanie

a uchovávanie bezprecedentného množstva údajov, 

5. BERIE NA VEDOMIE, že Európa má v oblasti IKT, najmä pokiaľ ide

o telekomunikačné zariadenia a služby, vstavané IKT a podnikový softvér, silné 

priemyselné a technologické výhody a môže stavať na svojich silných stránkach, medzi 

ktoré patrí jej vedecká excelentnosť, výnimočná úroveň vzdelania absolventov, 

vysokokvalitné infraštruktúry svetovej úrovne, akými sú sieť GEANT a infraštruktúry 

pre elektronickú vedu, a najväčší IKT trh na svete, 

6. UZNÁVA však, že rozdrobené európske trhy a štruktúry výskumu a inovácie v rámci 

IKT, nedostatok ľudských zdrojov a nedostatočné investície do výskumu a inovácie IKT 

sú veľkými prekážkami, ktoré bránia Európe, aby naplno využívala súčasné a budúce 

IKT,

7. ZDÔRAZŇUJE význam IKT v súvislosti s realizáciou voľného pohybu znalostí (piata 

sloboda navrhnutá na zasadnutí Európskej rady 13. a 14. marca 2008), inovácie

a technológií a BERIE NA VEDOMIE dôležitosť zvyšovania európskej kapacity

a konkurencieschopnosti v rámci IKT,
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PODČIARKUJÚC všeobecný cieľ dostať Európu do vedúcej pozície v rámci výskumu, inovácie

a infraštruktúr IKT:

8. ZDÔRAZŇUJE, že Európa musí identifikovať a odstrániť prekážky, ktoré bránia vzniku

a rastu nových podnikateľských príležitostí a trhov pre inovačné aplikácie IKT, musí sa 

snažiť o prvenstvo v rámci kľúčových trhov, technológií a vedných odborov IKT a musí 

zvýšiť svoju príťažlivosť na pritiahnutie investícií a talentov do oblasti IKT, pričom 

zabezpečí dostatočný objem ľudského kapitálu potrebný na vytvorenie digitálnej 

Európy,

9. UZNÁVA potrebu lepšie integrovaných politík a činností, ktoré premostia inováciu, 

rozvoj zručností a výskum v rámci IKT(vedomostný trojuholník) – od výskumu 

na hraniciach poznania po výskum zameraný na aplikáciu,

10. ZDÔRAZŇUJE, že lepšia integrácia si vyžaduje užšie prepojenie európskych, 

vnútroštátnych a regionálnych činností a ich realizáciu v rámci rozličných zložení 

na rôznych úrovniach,

11. SÚHLASÍ, že pre Európu ako lídra v oblasti IKT existuje vďaka vedeckým poznatkom, 

rozvoju nových technológií a inovačnému využívaniu technológií škála nových 

príležitostí na to, aby položila základy modernej vedy a riešila vznikajúce výzvy

v oblastiach, akými sú prechod na environmentálne efektívne hospodárstvo alebo 

udržateľná zdravotná starostlivosť pre starnúce obyvateľstvo,

12. PODPORUJE významný prínos IKT k verejno-súkromným partnerstvám v rámci 

iniciatív európskeho plánu na oživenie hospodárstva týkajúcich sa ekologických áut, 

závodov budúcnosti a energeticky účinných budov, 
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13. s cieľom posilniť vznikajúce technológie a technológie budúcnosti v rámci IKT 

UZNÁVA strategický význam vysokorizikového multidisciplinárneho výskumu nových 

základov pre budúce IKT pre to, aby sa zaviedli nové technológie a otvorili nové 

možnosti výskumu, ktoré sú kľúčové na zabezpečenie inovácie a udržateľnej 

konkurencieschopnosti európskych podnikov, 

14. UZNÁVA rozhodujúcu úlohu, ktorú elektronické infraštruktúry zohrávajú pri 

dosahovaní vedeckej excelentnosti, ich potenciál zlepšovania dostupnosti

a transformačný vplyv na spôsob, akým sa realizuje výskum, najmä pokiaľ ide

o elektronickú vedu, ako aj ich funkciu inovačných platforiem a prvotných trhov 

pre nové IKT, najmä výpočtovú techniku; VÍTA činnosť skupiny e-IRG9 zameranú 

na riešenie prekážok súvisiacich s politikou, ktoré bránia spoločnému používaniu 

elektronických infraštruktúr, 

BERÚC DO ÚVAHY, že by sa malo prijať niekoľko prioritných opatrení:

15. VYZÝVA členské štáty, aby:

– zlepšili svoju podporu v oblasti inovácie a výskumu IKT na vnútroštátnej úrovni 

i úrovni EÚ aj prostredníctvom rozsiahlejšieho využívania verejného obstarávania

v rámci inovácií a výskumu IKT a lepšieho využitia fondov politiky súdržnosti;

– zintenzívnili svoje úsilie pri budovaní výskumných a inovačných zoskupení

v oblasti IKT prostredníctvom lepšie koordinovaných investícií do výskumných 

infraštruktúr v dôležitých oblastiach, akými sú budúci internet, vysokovýkonná 

výpočtová technika, nanoelektronika, fotonika a vstavané systémy;

– posilnili nadnárodnú koordináciu elektronických infraštruktúr s cieľom 
optimalizovať zdroje a zabezpečiť plynulý a bezpečný prístup pre koncových 
užívateľov.

  
9 Reflexná skupina pre elektronické infraštruktúry (www.e-irg.eu)
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16. VYZÝVA Komisiu, aby:

– preskúmala oblasti, v ktorých môžu verejno-súkromné partnerstvá urýchliť 
inováciu, vytvoriť potrebné kapacity a pritiahnuť ďalšie súkromné a verejné 
investície, najmä pokiaľ ide o budúci internet a zelené IKT, a na tento účel 
zoptimalizovala príslušné mechanizmy;

– navrhla celoeurópske modelové iniciatívy v oblasti vznikajúcich technológií
a technológií budúcnosti s cieľom riešiť osobitné výzvy vedy a techniky v tých 
oblastiach, kde sa IKT prelínajú s inými vedeckými disciplínami;

– pri riešení globálnych výziev stimulovala a podporovala medzinárodnú 
spoluprácu v rámci vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti,
a vychádzala pritom zo stratégie;

– pripravila iniciatívy, ktoré malým a stredným podnikom s intenzívnou činnosťou
v oblasti výskumu a talentovaným mladým výskumným pracovníkom umožnia 
vystupňovať svoje úsilie a skôr zaujať vedúce postavenie v rámci vznikajúcich 
technológií a technológií budúcnosti;

– navrhla iniciatívy zamerané na činnosť, ktorou sa prilákajú mladí ľudia do oblasti 
výskumu a inovácie IKT, a podnietia sa, aby sa venovali kariére v tejto oblasti;

– navrhla systémy finančných stimulov pre spoločné vytváranie a používanie 
výskumných infraštruktúr IKT medzi členskými štátmi v takých oblastiach, akými 
sú počítačové systémy s výkonom merateľným v exabajtoch;

– navrhla celoeurópske projekty zamerané na dopyt a používateľa v rámci výskumu, 
inovácie a zavádzania s cieľom vytvoriť infraštruktúry služieb založených na IKT 
ako odpoveď na kultúrne a spoločenské výzvy vrátane celoeurópskeho 
elektronického spravovania totožnosti, pričom sa zabezpečí príslušná ochrana 
údajov, ako aj služby v rámci zdravotnej starostlivosti, energetickej efektívnosti
a bezpečnej a čistej dopravy;
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17. VYZÝVA členské štáty a Komisiu, aby:

– preskúmali spôsob, akým by sa dali rozšíriť výhody elektronických infraštruktúr 
na priemyselný výskum a inováciu, verejné služby a malé a stredné podniky;

– v prípade potreby po porade so skupinou e-IRG preskúmali modely správy 
elektronických infraštruktúr, ktoré umožnia v oblasti výskumu v rámci celej 
Európy poskytovať účinné, plynulé a technologicky najkvalitnejšie verejné 
služby;

– preskúmali potrebu a spôsob poskytnutia stimulov pre širšie využívanie 
predkomerčného obstarávania na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej 
úrovni s cieľom poskytnúť verejnému sektoru inovačné riešenia okrem iného aj 
na zavedenie elektronických infraštruktúr a podporu malých a stredných 
podnikov;

– lepšie koordinovali svoje úsilie a vytvorili a spoločne využívali stratégie v tých 
oblastiach IKT, ktoré sú pre Európu kľúčové, akými je výskum a inovácia 
širokopásmových komunikácií, a stavali pritom na skúsenostiach získaných
v rámci spoločných technologických iniciatív v oblasti IKT, koordinovaného 
programu zameraného na asistované bývanie a projektu vysokorýchlostnej siete 
GEANT, pričom tieto stratégie sú zamerané na to, aby sa zabránilo rozdrobeniu 
úsilia;

– v rámci partnerstva PRACE10 spoločne investovali do vysokovýkonnej 
výpočtovej techniky s cieľom posilniť pozíciu európskeho priemyslu
a akademickej obce, pokiaľ ide o používanie, vývoj a výrobu vyspelých výrobkov, 
služieb a technológií v oblasti výpočtovej techniky;

– zabezpečili, aby dôležité výskumné infraštruktúry Európy mohli využívať 
podporu, ktorú im poskytuje elektronická infraštruktúra z hľadiska prístupu
k najnovšej výpočtovej technike a zdrojom údajov a s cieľom rozšíriť prínos z ich 
činnosti do celej Európy;

  
10 PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe – partnerstvo pre vyspelú 

výpočtovú techniku v Európe) je projekt Európskeho strategického fóra o výskumných 
infraštruktúrach (ESFRI), ktorý je zameraný na vytvorenie trvalej celoeurópskej výskumnej 
infraštruktúry pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku. Memorandum o porozumení 
o PRACE zatiaľ podpísalo 16 členských štátov a 4 krajiny pridružené k rámcovému programu 
(FP), ďalšie členské štáty sú vítané.
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– naďalej odstraňovali osobitné prekážky, ktoré obmedzujú rozvoj trhov 

naklonených inovácii;

– pokračovali vo svojom úsilí zameranom na poskytnutie široko dostupného

a rozšíreného prístupu k vedeckým údajom a otvoreným archívom vedeckých 

informácií a zabezpečili, aby sa k prístupu k vedeckým údajom a ich spracovaniu 

pristupovalo jednotne;

– ďalej podporovali bezpečnosť sietí a produktov IKT aj prostredníctvom 

umožnenia lepšej interakcie medzi zainteresovanými stranami v oblasti výskumu;

– sa pravidelne radili so zainteresovanými stranami v oblasti normalizácie

a výskumu, najmä s európskymi technologickými platformami s cieľom 

zabezpečiť, aby relevantné európske iniciatívy v oblasti výskumu a rozvoja IKT 

čo najúčinnejšie prispievali k normalizačným činnostiam v rámci IKT, a zároveň 

podnietiť normalizačné orgány, aby podľa potreby prispôsobili svoje postupy tak, 

aby sa normy v oblasti IKT vytvárali načas; koordinovali svoje úsilie na účely 

lepšej synchronizácie a koordinácie vnútroštátnych a európskych politík v oblasti 

normalizácie, ktoré súvisia s vytváraním a šírením európskych technologických 

noriem, čím sa prispeje k posilneniu európskej konkurencieschopnosti;

– usilovali sa o ďalšie stimuly zamerané na rýchlejší vznik trhov naklonených 

inovácii, najmä prostredníctvom väčšej snahy o inováciu orientovanú na dopyt

a používateľa, ako aj rozšíreného využívania verejného obstarávania inovácií, 

podpory pilotných projektov a zapojenia používateľov do všetkých fáz 

inovačného cyklu;

– podporovali a uľahčovali vytváranie súčinnosti politík a nástrojov na rôznych 

úrovniach a užšej medziportfóliovej interakcie medzi používateľmi, dodávateľmi

a investormi, napríklad prostredníctvom „inovačných platforiem“ pre inováciu 

verejných služieb, podpory výmeny skúseností medzi verejnými obstarávateľmi

a vytvárania kontaktov medzi investormi a malými a strednými podnikmi;
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– podnecovali podnikateľov, akademickú obec a verejné orgány na všetkých 

úrovniach, aby pomáhali pri realizácií projektov IKT v rámci inovačného cyklu, 

najmä s cieľom reagovať na spoločenské ciele;

– prostredníctvom európskeho partnerstva pre výskumných pracovníkov, ktoré sa 

zriadilo 26. septembra 200811, vykonávali iniciatívy s cieľom prekonať nedostatok 

kvalifikovaných výskumných pracovníkov a prilákať najlepších výskumníkov 

sveta, aby sa okrem iného aj prostredníctvom spolupráce s celosvetovými lídrami

v oblasti výskumu zúčastnili na výskume IKT a najmä vznikajúcich technológií

a technológií budúcnosti;

– venovali osobitnú pozornosť úlohe, ktorú IKT zohrávajú v rámci umožňovania

a posilňovania politiky spolupráce v oblasti vedy a techniky s krajinami mimo 

Európy.

___________________

  
11 Závery Rady o európskom partnerstve pre výskumných pracovníkov: lepšia kariéra a viac 

mobility (dokument 13671/08).


