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RADA 
EURÓPSKEJ ÚNIE
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(OR. en)
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RECH 454
SAN 359

VÝSLEDOK ROKOVANIA
Od: Generálny sekretariát Rady 
Komu: Delegácie
Predch. dok.: 16129/1/09 RECH 426 SAN 328 REV 1
Predmet: Spoločná tvorba výskumných programov v Európe:

a) Spustenie pilotnej iniciatívy spoločnej tvorby programov týkajúcej sa boja 
proti neurodegeneratívnym ochoreniam, najmä Alzheimerovej chorobe 

b) Pokrok v spoločnej tvorbe programov a ďalšie napredovanie
– závery Rady

Delegáciám v prílohe zasielame závery Rady o spoločnej tvorbe výskumných programov v Európe

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

________________________



17226/09 kt/ZSE/mmi 2
PRÍLOHA DG C II SK

PRÍLOHA

ZÁVERY RADY

O SPOLOČNEJ TVORBE VÝSKUMNÝCH PROGRAMOV V EURÓPE

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

PRIPOMÍNAJÚC

· Zelenú knihu Komisie zo 4. apríla 2007 s názvom „Európsky výskumný priestor: nové 

perspektívy“1, ktorej jedným z hlavných cieľov bolo zabezpečiť súdržnosť národných a 

regionálnych výskumných programov a priorít týkajúcich sa európskych závažných 

spoločenských výziev alebo možností týkajúcich sa všetkých alebo mnohých krajín, ktoré si 

vyžadujú nový prístup, pokiaľ ide o výskumné úsilie presahujúce kapacitu jednotlivých 

štátov,

· Dokument Rady o zásadných otázkach z 25. februára 20082, v ktorom sa členské štáty a 

Komisia nabádajú, aby pokračovali v rozvíjaní iniciatív spoločnej tvorby výskumných 

programov v oblastiach, pre ktoré je takýto prístup vhodný, a umožnili tak strategickejší a 

lepšie štruktúrovaný prístup pri spustení nových spoločných programov a výzvach na 

predloženie spoločných projektov,

· Závery zo zasadnutia Európskej rady z 13. a 14. marca 20083, ktoré odštartovali nový cyklus 

lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť (2008 – 2010) a potvrdili, že vzhľadom na cieľ 

plne rozvíjať potenciál európskych občanov v oblasti inovácie a tvorivosti by sa mala 

osobitná pozornosť venovať vypracovaniu ďalších iniciatív pre spoločnú tvorbu výskumných 

programov,

  
1 8322/07
2 6933/08
3 7652/1/08 REV 1
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· Oznámenie Komisie z 15. júla 2008 s názvom „Smerom k spoločnému plánovaniu výskumu: 

Spoluprácou k účinnejšiemu riešeniu spoločných výziev“4, v ktorom sa členské štáty 

vyzývajú na zavedenie procesu na zintenzívnenie ich spolupráce v oblasti výskumu a vývoja 

s cieľom lepšie reagovať na závažné spoločenské výzvy európskeho alebo celosvetového 

rozmeru, pre ktoré zohráva verejný výskum kľúčovú úlohu,

· Závery Rady z 26. septembra 2008 s názvom „Spoločný záväzok členských štátov bojovať 

proti neurodegeneratívnym ochoreniam, najmä proti Alzheimerovej chorobe“5, v ktorých sa 

uznalo, že aktivity v oblasti výskumu a vývoja v súvislosti s Alzheimerovou chorobou 

predstavujú dobrý príklad pre overenie inovačných foriem spoločného využívania národných 

odborných poznatkov a zdrojov na základe dobrovoľnosti v rámci spoločných 

celoeurópskych cieľov, a vyzvali členské štáty a Komisiu, aby vytvorili fórum združujúce 

hlavných aktérov európskeho výskumu, zohľadnili národné plány na boj proti Alzheimerovej 

chorobe a preskúmali návrhy na záväzok členských štátov vytvoriť užšiu a silnejšiu 

spoluprácu v tomto zmysle. 

· Závery Rady z 2. decembra 2008 o spoločnej tvorbe výskumných programov v Európe v 

reakcii na závažné spoločenské výzvy6, v ktorých sa ustanovilo osobitné zloženie CREST, 

skupiny na vysokej úrovni pre spoločné programovanie (GPC), s cieľom identifikovať a 

zdôvodniť prvý zoznam obmedzeného počtu tém spoločnej tvorby programov. Naviac, 

závery Rady uznali neurodegeneratívne ochorenia ako oblasť, kde by spoločná tvorba 

výskumných programov poskytla významnú pridanú hodnotu k súčasnému, rozdrobenému 

úsiliu členských štátov v oblasti výskumu, a potrebu spustiť pilotnú iniciatívu spoločnej 

tvorby programov týkajúcu sa boja proti týmto ochoreniam, najmä Alzheimerovej chorobe, a 

vyzvali Komisiu, aby v rámci prípravy na jej spustenie predložila návrh čo najskôr v roku 

2009. 

  
4 11935/08
5 13668/09
6 16775/08
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a) SPUSTENIE PILOTNEJ INICIATÍVY SPOLOČNEJ TVORBY PROGRAMOV TÝKAJÚCEJ SA 

BOJA PROTI NEURODEGENERATÍVNYM OCHORENIAM, NAJMÄ ALZHEIMEROVEJ 

CHOROBE

1. BERIE NA VEDOMIE, že počet ľudí trpiacich neurodegeneratívnymi ochoreniami v Európe 

sa odhaduje na 8,67 milióna a že veľkú väčšinu z toho predstavuje Alzheimerova choroba. 

Navyše ZDÔRAZŇUJE, že neurodegeneratívne ochorenia predstavujú jednu z hlavných 

príčin zdravotných postihnutí starších ľudí a že v dôsledku zvyšujúcej sa priemernej dĺžky 

života a znižujúceho sa pomeru medzi pracujúcou populáciou a populáciou na dôchodku sa 

do roku 2020 očakáva výrazný nárast počtu ľudí trpiacich týmito ochoreniami,

2. Vzhľadom na skutočnosť, že toto povedie k väčšej záťaži pacientov, ich rodín a 

opatrovateľov a bude predstavovať značné výzvy pre systémy zdravotnej starostlivosti 

členských štátov, pokiaľ ide o náklady a organizáciu, POTVRDZUJE, že členské štáty uznali 

potrebu prijať osobitné národné plány a stratégie pre Alzheimerovu chorobu a príbuzné 

poruchy s cieľom zmierniť záťaž na spoločnosť vo všeobecnosti a systémy zdravotnej 

starostlivosti. 

3. UZNÁVA, že existuje rastúce uvedomenie si toho, že vplyv neurodegeneratívnych ochorení 

na populáciu v Európe je taký rozsiahly, že žiadny členský štát ho nie je schopný vyriešiť 

sám.  Pre členské štáty by preto bola koordinácia ich opatrení na vývoj silnejšej, lepšie 

koordinovanej a účinnejšej reakcie na európskej úrovni výhodou.

  
7 Počet európskych pacientov postihnutých štyrmi najčastejšími neurodegeneratívnymi 

ochoreniami (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, amyotrofická laterálna skleróza 
a Huntingtonova choroba).
Zdroj: AD: 
http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/echi/docs/dementia2_en.pdf; PD:
Von Campenhausen, S. a kol., European neuropsychopharmacology 2005, zv. 15, č. 4, strany. 
473-490; ALS: internetová stránka Orphanet: http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php
a Logroscino, G. a kol., J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009, 25. augusta (elektronické 
vydanie pred tlačou), HD: internetová stránka Orphanet: http://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/index.php.
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4. VÍTA oznámenie Komisie o Alzheimerovej chorobe a iných demenciách8 a odporúčania 

Komisie o spustení iniciatívy spoločnej tvorby programov (JPI) týkajúcej sa boja proti 

neurodegeneratívnym ochoreniam, predovšetkým Alzheimerovej chorobe9 a na tomto základe 

ZDÔRAZŇUJE, že spoločná tvorba výskumných programov týkajúcich sa 

neurodegeneratívnych ochorení prispeje k zníženiu rozdrobenosti výskumného úsilia 

členských štátov v tejto oblasti a podporí spájanie schopností, vedomostí a zdrojov s cieľom 

pokročiť vo výskume prevencie, diagnózy a liečby a zmierniť záťaž neurodegeneratívnych 

ochorení na pacientov, ich opatrovateľov a spoločnosť. V tomto zmysle tiež VYZÝVA 

Komisiu, aby podporila uplatňovanie tejto iniciatívy a zabránila duplicite pri vykonávaní 

rámcového rozhodnutia,

5. VYZÝVA členské štáty, aby:

i. vypracovali na základe multidisciplinárneho prístupu spoločnú víziu o tom, ako 

spolupráca a koordinácia v oblasti výskumu na európskej úrovni môže zlepšiť 

poznatky, prevenciu, diagnózu a liečbu neurodegeneratívnych ochorení, najmä 

Alzheimerovej choroby, s cieľom zabezpečiť efektívnosť spoločného úsilia členských 

štátov v boji proti neurodegeneratívnym ochoreniam.  

ii. vypracovali strategický výskumný plán (SRA) ustanovujúci strednodobé až dlhodobé 

potreby a ciele výskumu v oblasti neurodegeneratívnych ochorení, najmä 

Alzheimerovej choroby. Strategický výskumný plán by sa mal ďalej vypracovať na 

realizačný plán ustanovujúci priority a časový harmonogram a špecifikujúci činnosti, 

nástroje a zdroje nevyhnutné na jeho realizáciu.

  
8 12392/09
9 12382/09
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ii.1. Podľa potrieb strategického výskumného plánu by mohli byť súčasťou realizačného 

plánu tieto aktivity:

a) určenie a výmena informácií o príslušných národných programoch a výskumných 

činnostiach; 

b) posilnenie kapacít pre spoločné prognostické činnosti a vyhodnotenie technológií 

na úrovni základného a lekárskeho výskumu a výskumu zdravotných a sociálnych 

služieb;

c) určenie oblastí alebo výskumných činností, ktoré by mali prospech z koordinácie 

alebo spoločných výziev na predkladanie návrhov alebo spájania zdrojov v 

oblastiach, ako je vývoj nových stratégií prevencie a liečby, nových zobrazovacích 

technológií a biologických ukazovateľov;

d) výmena informačných zdrojov a najlepších postupov v oblastiach, ako je 

porovnanie systémov zdravotnej starostlivosti vrátane prostredí dlhodobej 

starostlivosti a neformálnej starostlivosti;

e) definovanie podrobností pre spoločne vykonávaný výskum vo vyššie 

identifikovaných oblastiach;

f) ak je to vhodné, spoločné využívanie existujúcich výskumných štúdií a 

infraštruktúr alebo vývoj nových infraštruktúr v oblastiach, ako sú koordinované 

registre, biobanky s krvnými vzorkami a tkanivami alebo vývoj zvieracích 

modelov na štúdium týchto ochorení;

g) vývoj nových diagnostických nástrojov najmä na včasnú diagnózu;

h) sieťové centrá určené na výskum neurodegeneratívnych ochorení v oblastiach, ako 

sú klinické skúšky, štandardizácia diagnostických kritérií a diagnostických 

nástrojov;
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i) zapojenie, podľa vhodnosti, zástupcov organizácií pacientov a opatrovateľských 

organizácií a poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti do tejto pilotnej 

iniciatívy, vrátane zainteresovaných strán zo súkromného sektora; 

j) identifikovanie efektívnych opatrení, aby sa zabezpečilo optimálne šírenie a 

využívanie výsledkov výskumu.

iii. aktívna podpora práce novo ustanovenej riadiacej štruktúry v oblasti 

neurodegeneratívnych ochorení, najmä Alzheimerovej choroby, s mandátom na 

stanovenie spoločných podmienok, pravidiel a postupov spolupráce a koordinácie, ako 

aj monitorovanie realizácie strategického výskumného plánu,

iv. spoločná realizácia SRA, a to aj prostredníctvom národných výskumných programov 
alebo ďalších výskumných činností.

v. spolupráca s Komisiou s cieľom preskúmať možné iniciatívy Komisie na pomoc 

členským štátom pri vývoji a realizácii spoločného výskumného plánu.

6. VYZÝVA Komisiu, aby:

i. napomáhala tejto iniciatíve zabezpečením ad hoc a doplňujúcich opatrení na podporu 

pilotnej iniciatívy spoločnej tvorby programov. Tieto opatrenia by mali zahŕňať 

podporu štruktúry riadenia a vypracovanie strategického výskumného plánu, 

poskytovanie údajov, informácií a analýz o súčasnom stave v tejto oblasti na úrovni 

členských štátov a na európskej úrovni.

ii. preskúmala možnosti, ako čo najlepšie prispieť doplňujúcimi opatreniami 

k strategickému výskumnému plánu a jeho realizačnému plánu prostredníctvom 

finančných nástrojov EÚ.
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iii preskúmala možné spôsoby konzultácie a spolupráce v tejto záležitosti s vedecky 

vyspelými skupinami na medzinárodnej úrovni.

iv. pravidelne podávala správy Rade a Európskemu parlamentu o pokroku a výsledkoch 

tejto JPI.

b) POKROK V SPOLOČNEJ TVORBE PROGRAMOV A ĎALŠIE NAPREDOVANIE

1. VÍTA pokrok dosiahnutý v rámci skupiny na vysokej úrovni pre spoločnú tvorbu programov 

(GPC) tým, že identifikovala a zdôvodnila prvú etapu tém JPI s cieľom prijať JPI Radou v 

náležitom čase.  Ide o tieto tri témy:

– poľnohospodárstvo, potravinová bezpečnosť a zmena klímy,

– zdravie, potraviny a prevencia chorôb súvisiacich so stravou, 

– kultúrne dedičstvo, zmena klímy a bezpečnosť;

2. ZDÔRAZŇUJE dôležitosť pokračovania procesu identifikácie tém JPI v rámci GPC a v 

tomto zmysle POVZBUDZUJE členské štáty, aby pokračovali v spoločnom úsilí na 

identifikácii spoločných a koordinovaných reakcií na spoločenské výzvy na iné témy, ako aj v 

práci na rámcových podmienkach počas vývoja a realizácie JPI; 

3. POTVRDZUJE, že spoločná tvorba programov je proces, ktorý vedú členské štáty a Komisia 

ho uľahčuje, a ZDÔRAZŇUJE, že toto by sa malo premietnuť do rozhodovacieho procesu v 

rámci prípravy spustenia spoločnej tvorby programov;



17226/09 kt/ZSE/mmi 9
PRÍLOHA DG C II SK

4. V tomto zmysle SÚHLASÍ, v súvislosti so závermi Rady o spoločnej tvorbe výskumných 

programov v Európe v reakcii na závažné spoločenské výzvy10, s novými možnosťami, 

pokiaľ ide rozhodovací proces na spustenie iniciatív tvorby spoločných programov, a preto

VYZÝVA Komisiu, aby v rámci svojich právomocí prispela k príprave iniciatív tvorby 

spoločných programov, ktoré zodpovedajú témam identifikovaným a zdôvodneným GPC, 

spolu so súčasným stavom výskumu v každej z týchto tém, aby Rada na tomto základe mohla 

dosiahnuť dohodu o iniciatívach spoločnej tvorby programov.

___________________

  
10 16775/08


