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- sklepi Sveta

Delegacije v prilogi prejmejo sklepe Sveta o smernicah glede prihodnjih prednostnih nalog za 

evropske raziskave in inovacije, ki temeljijo na raziskavah, v Lizbonski strategiji v obdobju po 

letu 2010, kot jih je sprejel Svet za konkurenčnost na seji 3. decembra 2009.

________________________
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PRILOGA

Sklepi Sveta o smernicah glede prihodnjih prednostnih nalog

za evropske raziskave in inovacije, ki temeljijo na raziskavah, v Lizbonski strategiji v 

obdobju po letu 2010

SVET EVROPSKE UNIJE –

OB SKLICEVANJU NA:

– svoje sklepe z dne 30. maja 2008 o zagonu "Ljubljanskega procesa – v smeri popolne 

uresničitve ERP"1;

– svoje sklepe z dne 2. decembra 2008 o opredelitvi "vizije 2020 za Evropski raziskovalni 

prostor"2, ki je vključena v prvo fazo "Ljubljanskega procesa" in služi kot osnova za razvoj 

prihodnjega upravljanja ERP;

– svoje sklepe z zasedanja 1. in 2. decembra 2008 o skupnem načrtovanju programov za 

raziskave v Evropi kot odgovor na glavne družbene izzive3;

– svoje sklepe z dne 2. decembra 2008 o evropskem partnerstvu za mednarodno znanstveno in 

tehnološko sodelovanje4;

– sklepe Evropskega sveta z zasedanja 11. in 12. decembra 20085, ki pozivajo k uvedbi 

evropskega načrta za inovacije v povezavi z razvojem ERP ter razmislekom o prihodnosti 

lizbonske strategije po letu 2010;

  
1 10231/08.
2 Uradni list C 25, 31.1.2009, str. 1-4.
3 Uradni list C 24, 30.1.2009, str. 3-5.
4 Uradni list C 18, 24.1.2009, str. 11-13.
5 17271/1/08.
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– svoje sklepe z dne 29. maja 2009 o oceni in presoji vplivov evropskih okvirnih raziskovalnih 

programov (OP)6;

– svoje sklepe z dne 29. maja 2009 o prvih korakih za uresničitev Vizije 2020 za ERP7, v 

katerih je pozval države članice in Komisijo, da si še naprej prizadevajo zagotoviti višjo 

stopnjo dopolnjevanja in sinergije med politiko in instrumenti Skupnosti;

– sklepe Sveta z dne 3. decembra 2009 o prihodnosti raziskav, inovacij in infrastruktur na 

področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij8;

– sklepe Sveta z dne 4. decembra 2009: Na poti h konkurenčni, inovativni in ekološko 

učinkoviti Evropi – prispevek Sveta za konkurenčnost k lizbonski agendi po letu 20109;

– sklepe Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se dne 26. novembra 2009 sestali v 

okviru Sveta, o izoblikovanju vloge izobraževanja v brezhibno delujočem trikotniku znanja10

-

1. PRIZNAVA, da raziskovalne politike, programi in dejavnosti na evropski ravni 

zajemajo raziskovalne politike, programe in dejavnosti na ravni Unije in medvladni 

ravni kot tudi tiste na nacionalni/regionalni ravni, ki prispevajo k vsesplošnemu razvoju 

ERP, ter da so, kadar je to primerno in ob upoštevanju posebnih dogovorov, v razvoj 

ERP vključene tudi tretje države, pri čemer se upošteva trenutno stanje sodelovanja z 

državami, ki so povezane z okvirnim programom.

  
6 10610/09.
7 10615/09.
8 17190/09.
9 17179/09.
10 14344/09.
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2. PRIZNAVA, da mora Evropa, če se želi ustrezno odzivati na velike izzive, ki prispevajo k 

rasti in trajnostnemu razvoju na družbenem, gospodarskem ali okoljskem področju ali na vse 

večjo svetovno konkurenčnost industrije, še naprej krepiti podporo raziskavam in inovacijam, 

ki temeljijo na raziskavah, na evropski in nacionalni ravni. V okviru strategije EU za 

konkurenčnost in rast ter izvajanje ERP v obdobju po letu 2010 je treba razmisliti o omejenem 

naboru ambicioznih količinskih in kakovostnih ciljev, skupaj z ustreznimi kazalniki, ki bodo 

odražali ponovno potrjeno zavezo o preoblikovanju EU v vodilno družbo znanja.

3. POUDARJA, da je v okviru izvajanja Vizije 2020 za ERP in izboljšanega upravljanja ERP, 

kakor je opisano v resoluciji Sveta z dne 3. decembra 200911, za opredelitev in reševanje 

velikih izzivov našega časa, ki zahtevajo ukrepanje na evropski ravni ob upoštevanju širšega 

mednarodnega okvira, potreben pristop preseganja meja političnih področij. Za reševanje teh 

izzivov je nujno treba mobilizirati industrijo in institucije za razvijanje znanja na različnih 

ravneh ter civilno družbo nasploh, in sicer s pristopom od zgoraj navzdol in od spodaj 

navzgor. Zato je izredno pomembno, da se pri oblikovanju prihodnjih prednostnih nalog za 

raziskave in inovacije, ki temeljijo na raziskavah, na evropski ravni upošteva naslednje 

ključne vidike:

(a) opredeliti je treba dejavnosti, ki so potrebne: 

– v zvezi s temeljnimi raziskavami zlasti ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih v 

okviru pionirskih raziskav, ki jih financira Evropski raziskovalni svet, pa tudi 

izkušenj, pridobljenih pri izvajanju programa prihodnjih in nastajajočih tehnologij 

v 7OP , ki prispevajo k bogatenju Evrope s potrebnim znanjem in strokovnostjo za 

iskanje novega raziskovalnega potenciala in pomoč pri odzivanju na nepredvidene 

izzive,

  
11 17159/09.
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– v zvezi z nadaljnjo konsolidacijo in razvojem orodij za sodelovanje, ki 

izboljšujejo raziskave, pomembne za industrijo, zlasti za mala in srednje velika 

podjetja, temelječ tudi na izkušnjah iz evropskih tehnoloških platform, javno-

zasebnih partnerstev, skupnih tehnoloških pobud, "pobud iz člena 169"12 in drugih 

ustreznih mehanizmih, kot je EUREKA,

– v zvezi z ukrepi, ki se osredotočajo na razvoj vodilne vloge za Evropo pri razvoju 

in uporabi ključnih spodbujevalnih tehnologij,

– v zvezi z ukrepi na strani ponudbe in povpraševanja za podporo razvoja 

podjetništva in ciljev javne politike, 

– v zvezi z boljšim in lažjim dostopom do financiranja, na primer z uporabo 

instrumentov EIB in spodbujanjem tveganega kapitala,

– v zvezi z razvojem evropske strategije za čezmejno sodelovanje med institucijami 

za razvijanje znanja z namenom spodbujanja raziskovalnega in inovativnega 

okolja svetovnega merila, ki vključuje akademije, raziskovalne organizacije in 

industrijo,

– v zvezi z raziskovalnimi infrastrukturami svetovnega merila, vključno z e-

infrastrukturami za pospeševanje nadaljnje rasti znanja, tehnologije in e-znanosti 

kot tudi regionalno partnersko infrastrukturo; države članice bi morale opredeliti 

skupne prednostne naloge in načine, kako sprejemati učinkovitejše odločitve za 

izvajanje načrta ESFRI,

– v zvezi s človeškimi viri, vključno z mobilnostjo in poklicnim razvojem 

raziskovalcev,

– v zvezi s sodelovanjem mednarodne in svetovne znanosti in tehnologije;

(b) koncept "trikotnika znanja" bi bilo treba izvajati ob razvoju sinergij med 

izobraževalnimi13, raziskovalnimi in inovacijskimi dejavnostmi14 na vseh ravneh in v 

vseh zadevnih dejavnostih, med drugim s spodbujanjem partnerstev med univerzami in 

zainteresiranimi stranmi v gospodarstvu, vključno z institucijami za razvijanje znanja in 

orodji za sodelovanje za industrijske raziskave; V tej zvezi bodo Evropski inštitut za 

inovacije in tehnologijo (EIT) ter njegove skupnosti znanja in inovacij verjetno 

pomembno prispevali k dosegi tega cilja;

  
12 Programih za raziskave in razvoj, ki jih izvaja več držav članic (trenutno člen 185 Pogodbe).
13 V okviru oblikovanja evropskega visokošolskega prostora.
14 V okviru evropskega načrta za inovacije.
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(c) treba bi bilo priznati, da utegne biti odgovornost za politiko na teh področjih v mnogih 

primerih na nacionalni/regionalni ravni ter da morajo biti opredeljeni pristopi dovolj 

prožni, da jih je mogoče prilagoditi različnim nacionalnim okoliščinam. 

4. Zato države članice in Komisijo, po nasvetu Znanstvenega in tehničnega raziskovalnega 

odbora (CREST), POZIVA, da v letu 2010:

(a) začnejo odprt in pregleden postopek za opredelitev prednostnih nalog za prihodnje 

dejavnosti v zvezi z evropskimi raziskavami in inovacijami, ki temeljijo na raziskavah, 

in sicer po ustreznem posvetovanju z zainteresiranimi stranmi na vseh političnih 

področjih in kot odziv na vprašanja iz odstavka 3;

(b) začnejo pregled ter, kot dopolnilo vmesne ocene 7OP in ob upoštevanju le-te, zaženejo 

instrumente, povezane z ERP (vključno z instrumenti na področju inovacij)15 z 

namenom predstavitve osnove za razmislek o najboljših načinih izboljšanja in 

poenostavitve "pokrajine ERP";

ter obenem preučijo in upoštevajo:

(c) v prihodnost usmerjene dejavnosti ("pogled naprej") za podporo opredelitvi velikih 

izzivov in ustrezne prednostne naloge za raziskave in inovacije; 

(d) sinergije med okvirnim programom, programom za konkurenčnost in inovacije (PKI) 

ter izobraževalnimi programi (vključno z vseživljenjskim učenjem) kot tudi 

kohezijskimi programi in dejavnostmi skupnega načrtovanja programov (vključno s 

pilotno pobudo skupnega načrtovanja programov na področju boja proti 

nevrodegenerativnim boleznim, zlasti Alzheimerjevi bolezni). Črpati je treba tudi iz 

izkušenj s specifičnih področij, kot sta evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo 

(načrt SET)16 in koordinacija raziskav v kmetijstvu17;

  
15 "Zbirka orodij ERP".
16 Sklepi Sveta z dne 28. februarja 2008 (dok. 6326/1/08).
17 Ob upoštevanju napredka v okviru Stalnega odbora za raziskave v kmetijstvu z namenom 

krepitve koordinacije raziskovalnih dejavnosti na tem področju v skladu s svojo pristojnostjo 
(dok. 17489/09).
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(e) sredstva za nadaljnjo mobilizacijo zmogljivosti za raziskave in inovacije po Evropi v 

okviru politike na področju raziskav, inovacij in kohezije;

(f) rezultate vmesnega ocenjevanja 7OP.

5. POZDRAVLJA sporočilo Komisije z dne 2. septembra 2009 z naslovom "Pregled inovacijske 

politike Skupnosti v spreminjajočem se svetu"18 ter 

POZIVA Komisijo, naj po zasedanju Evropskega sveta decembra 2008 pripravi prihodnje 

pobude v zvezi z uvedbo evropskega načrta za inovacije in:

– opredeli, kako lahko inovacije prispevajo k reševanju velikih izzivov;

– si prizadeva za nadaljnje spodbude za hitrejši nastanek inovacijam prijaznih trgov, zlasti 

prek javno-zasebnih partnerstev in večje težnje povpraševanja in uporabnikov po 

raziskavah in inovacijah, ki temeljijo na raziskavah, vključno z javnimi naročili, 

vodilnimi trgi in inovacijami na področju storitev, upoštevaje pomembno vlogo, ki jo 

ima lahko v tej zvezi javni sektor;

– zagotovi sinergije z drugimi pobudami EU in evropskimi pobudami na področju 

raziskav, inovacij, izobraževanja in industrije ter

– spodbuja gospodarstvo, akademije, raziskovalne organizacije in javne organe na 

ustreznih ravneh, da pomagajo pri izvajanju projektov v celotnem ciklu raziskav in 

inovacij.

6. POZDRAVLJA sporočilo Komisije z dne 30. septembra 2009 z naslovom "Priprave na 

prihodnost: razvoj skupne strategije za ključne spodbujevalne tehnologije v EU"19, POZIVA 

Komisijo, naj predlaga dodatne pomembne pobude, in POZDRAVLJA namen Komisije, da 

pripravi nov akcijski načrt za nanotehnologijo za obdobje 2010-201520.

  
18 12905/09.
19 13000/09.
20 15363/09.
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SE JE SEZNANIL s sporočilom Komisije z dne 7. oktobra 2009 z naslovom "Vlaganje v 

razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika (načrt SET)"21 ter SPODBUJA Komisijo in 

države članice, naj preučijo načine in sredstva za pospešitev izvajanja načrta SET, tudi kar 

zadeva izboljšane sinergije s 7OP.

7. SE JE SEZNANIL z napredkom, doseženim v prvih dveh letih, kakor je orisan v poročilu o 

napredku sedmega okvirnega programa (7OP)22, in Z VESELJEM PRIČAKUJE rezultate 

vmesne ocene 7OP.

8. SE JE SEZNANIL s pregledom struktur in mehanizmov Evropskega raziskovalnega sveta iz 

julija 2009 ter z odzivi znanstvenega sveta ERC in Komisije23. Svet jih bo obravnaval 

poglobljeno ter v začetku leta 2010 podal politično mnenje o priporočilih iz pregleda in 

njihovem nadaljnjem spremljanju.

9. PRIZNAVA napredek, dosežen na področju upravne poenostavitve, POUDARJA potrebo po 

nadaljnjem napredku na področju poenostavitve in učinkovitejšega upravljanja, da bi lahko 

okvirni programi EU polno prispevali k izvajanju strategije EU v obdobju po letu 2010, 

POZDRAVLJA namen Komisije, da spomladi leta 2010 predloži sporočilo o poenostavitvi, ki 

naj bi prispevalo k prenosu politične zaveze v nova poenostavljena pravila ob upoštevanju 

specifičnosti raziskovalnega sektorja, in SOGLAŠA, da:

– je potreben pregled okvira financiranja EU z namenom, da se za vodenje financiranja 

raziskav v podporo političnih ciljev EU doseže pristop, ki dopušča tveganja in temelji 

na zaupanju; za tako prizadevanje bi bila potrebna tudi podpora Evropskega parlamenta 

in držav članic;

  
21 14230/09.
22 9374/09.
23 Sporočilo Komisije "Evropski raziskovalni svet – reševanje izziva svetovne odličnosti", dok. 

15052/09.
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– je potreben pregled pravil okvirnih programov za sodelovanje, da se zagotovi potrebna 

povezanost;

– je potrebno spremljanje priporočil, predstavljenih v pregledu struktur in mehanizmov 

ERC, ob upoštevanju odziva Komisije;

10. POZIVA Komisijo, naj, kadar je to pomembno, skupaj z državami članicami:

– si odločno prizadeva za nadaljnje zmanjšanje administrativnega bremena, pri čemer naj 

nadaljuje z izvajanjem priporočil iz ocene šestega okvirnega programa in Svet obvešča o 

rednih ukrepih;

– predstavi analizo stroškov in koristi svojega trenutnega pristopa k finančnemu nadzoru, 

ob upoštevanju administrativnega bremena za upravičence in EU;

– dodatno izboljša delovanje novih instrumentov in pobud 7OP (kot so ERC, skupne 

tehnološke pobude in sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja) ter vključenih 

izvajalskih agencij, in sicer na podlagi rezultatov pregleda njihovega napredka;

– dodatno izboljša pristope k neodvisni naknadni oceni okvirnih programov24;

– pripravi predloge za revizijo finančne uredbe ob upoštevanju specifičnosti 

raziskovalnega sektorja.

  
24 Sklepi Sveta z dne 30. maja 2008 o Posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča št. 

09/2007 o "ocenjevanju okvirnih programov EU za raziskave in tehnološki razvoj (RTR) – je 
mogoče pristop Komisije izboljšati?" (dok. 9096/08).
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11. Na koncu POZIVA Komisijo, naj premisli zlasti o naslednjih dodatnih vidikih za namen 

celovitega izvajanja 7OP, izboljšanja njegovega učinka in oblikovanja ERP:

– krepitev povezav med industrijo in akademijami (vključno z javnimi raziskovalnimi 

organizacijami), izboljšanje sodelovanja malih in srednje velikih podjetij ter krepitev 

ukrepov na področju prenosa znanja z namenom izboljšanja razširjanja in izkoriščanja 

rezultatov raziskav;

– izboljšanje odzivanja na velike izzive, npr. z izvajanjem ukrepov, ki zadevajo več 

področij, kot so večtematski razpisi, z nadaljnjo uporabo evropskih tehnoloških 

platform, ki jih dopolnjujejo družbene platforme za razvoj programov raziskav na 

ustreznih področjih, ter z dejavnostmi na področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij;

– nadaljnji razvoj povezav in sinergij z drugimi političnimi področji in pobudami EU, kot 

so okvirni program za konkurenčnost in inovacije (PKI), kohezijske politike, 

izobraževalni programi, načrt za oživitev evropskega gospodarstva ter evropski program 

raziskav v kmetijstvu;

– nadaljnji napredek na področju poenostavitve in učinkovitega upravljanja.

___________________


