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Zadeva: Prihodnost raziskav, inovacij in infrastrukture na področju IKT

– sklepi Sveta

Delegacijam pošiljamo sklepe Sveta o prihodnosti raziskav, inovacij in infrastrukture na področju 

IKT, kakor jih je sprejel Svet za konkurenčnost na seji 3. decembra 2009.

___________________
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PRILOGA

SKLEPOV SVETA O PRIHODNOSTI RAZISKAV, INOVACIJ IN 

INFRASTRUKTURE NA PODROČJU IKT

SVET EVROPSKE UNIJE

OB SKLICEVANJU NA:

– svoje sklepe z dne 23. februarja 2007 o znanstvenih informacijah v digitalni dobi: 

dostop, razširjanje in arhiviranje1, v katerih ugotavlja, da sta dostop do znanstvenih 

informacij in njihovo razširjanje ključnega pomena za razvoj Evropskega raziskovalnega 

prostora (ERP) in lahko pomagata spodbujati inovacije;

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

uresničitve Evropskega raziskovalnega prostora2, katerih cilj je okrepiti upravljanje 

ERP, osnovano na dolgoročni viziji za ERP, oblikovani v partnerstvu z državami 

članicami in Komisijo ter ob široki podpori interesnih skupin in državljanov;

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

prostor3, ki je del prve faze Ljubljanskega procesa in izhodišče za razvoj prihodnjega 

upravljanja ERP;

  
1 Dok. 15362/07.
2 Dok. 10231/08.
3 Dok. 16767/08.
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– sklepe z zasedanja Evropskega sveta 11. in 12. decembra 20084, ki je odobril evropski 

načrt za oživitev gospodarstva in pozval k uvedbi evropskega načrta za inovacije v 

povezavi z razvojem Evropskega raziskovalnega prostora ter razmislekom o prihodnosti 

lizbonske strategije po letu 2010 (vključno z ukrepanjem po strategiji i2010 za 

spodbujanje informacijske družbe), s čimer je zajel vse pogoje trajnostnega razvoja in 

ključne tehnologije, vključno z informacijsko tehnologijo;

– svoje sklepe z dne 29. maja 20095 o raziskovalnih infrastrukturah in regionalni 

razsežnosti Evropskega raziskovalnega prostora, v katerih je Komisijo pozval, naj si 

prizadeva doseči trajnostno naravnanost, globalno povezanost, interoperabilnost in 

neovirano uporabo vseevropskih e-infrastruktur, države članice pa, naj upoštevajo vlogo 

e-infrastruktur v svojih nacionalnih načrtih in/ali programih za raziskovalne 

infrastrukture;

OB POUDARJANJU pomena raziskav, inovacij in infrastrukture na področju IKT v zvezi s tem:

1. POZDRAVLJA sporočila Komisije z naslovom "Strategija za raziskave, razvoj in 

inovacije na področju IKT v Evropi: kako do izboljšav?",6 "Infrastrukture IKT za e-

znanost"7 in "Nova obzorja IKT – strategija za raziskovanja na področju prihodnjih in 

nastajajočih tehnologij v Evropi"8;

2. IZPOSTAVLJA, da je IKT eno od glavnih gonil gospodarske rasti in družbenih 

sprememb, kot taka pa ima ključno vlogo pri oživitvi gospodarstva, saj Evropi omogoča, 

da bo iz sedanje krize izšla hitreje in še močnejša kot prej;

  
4 Dok. 17271/1/08 REV1.
5 Dok. 10612/09.
6 Dok. 7883/09.
7 Dok. 7432/09.
8 Dok. 9077/09.
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3. POUDARJA, da inovacije in rast produktivnosti celotnega gospodarstva temeljijo na 

IKT, ki nudi edinstven odziv na družbene izzive, kot je prehod na ekološko učinkovito 

gospodarstvo, in ki je potrebna za napredovanje na vseh glavnih področjih znanosti in 

tehnologije; vendar UGOTAVLJA, da je vpliv IKT na rast produktivnosti v EU manjši 

kot v njenih glavnih trgovinskih partnericah; 

4. POUDARJA, da je digitalna revolucija še vedno v začetni razvojni fazi, raziskovalna in 

inovacijska zmogljivost pa je bistvena za oblikovanje, obvladovanje in osvojitev 

tehnologij ter njihovo uporabo, ki zagotavlja gospodarsko, družbeno in kulturno 

prednost; v zvezi s tem POUDARJA, da je treba zagotoviti razpoložljivost, ustrezno 

obdelavo in hranjenje količine podatkov brez primere;

5. SE ZAVEDA, da je IKT močna industrijska in tehnološka prednost Evrope, zlasti kar 

zadeva telekomunikacijsko opremo in storitve ter vgrajeno IKT in poslovno programsko 

opremo, Evropa pa lahko še nadgradi svojo temeljno prednost, med drugim svojo 

znanstveno odličnost, izjemne standarde v izobraževanju študentov, vrhunsko 

visokokakovostno infrastrukturo, kot sta GEANT in e-znanost, in največji trg IKT na 

svetu; 

6. vendar PRIZNAVA, da so razdrobljeni evropski trgi, razdrobljeni prostor za raziskave in 

inovacije na področju IKT, nezadostni človeški viri in nezadostne naložbe v raziskave in 

inovacije na področju IKT velike ovire, ki Evropi onemogočajo, da bi v celoti izkoristila 

prednosti sedanje in prihodnje IKT;

7. POUDARJA pomen IKT pri uveljavljanju prostega pretoka znanja (pete svoboščine, ki 

jo je uvedel Evropski svet na zasedanju 13. in 14. marca 2008), inovacij in tehnologije in 

PRIZNAVA, da je treba povečati evropsko zmogljivost in konkurenčnost na področju 

IKT;
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OB POUDARJANJU, da je splošni cilj zagotoviti vodilno vlogo Evrope pri raziskavah, inovacijah

in infrastrukturi na področju IKT:

8. POUDARJA, da mora Evropa opredeliti in odstraniti ovire, ki otežujejo nastajanje in 

rast novih podjetij in trgov za inovativno uporabo IKT, stremeti k prevzemu vodilne 

vloge na ključnih trgih IKT ter v okviru vodilnih tehnologij in znanosti na področju IKT 

ter izboljšati svojo privlačnost za naložbe na področju IKT in nadarjene posameznike s 

tega področja, obenem pa zagotoviti kritično maso človeškega kapitala za izgradnjo 

digitalne Evrope;

9. PRIZNAVA, da so potrebne bolj usklajene politike in ukrepi, s katerimi bi inovacije, 

izobraževanje in raziskave (trikotnik znanja) na področju IKT preusmerili od pionirskih 

na praktično usmerjene raziskave;

10. POUDARJA, da je za boljšo povezanost potrebno boljše usklajevanje med evropskimi, 

nacionalnimi in regionalnimi ukrepi ter izvajanje teh ukrepov v različnih sestavah in na 

različnih ravneh;

11. SE STRINJA, da se za prevzem evropske vodilne vloge na področju IKT ponuja vrsta 

novih priložnosti, ki se porajajo z novimi znanstvenimi ugotovitvami, razvojem novih 

tehnologij in inovativno uporabo tehnologije, s čimer bi lahko postavili temelje sodobne 

znanosti in se posvetili novim izzivom na področjih, kot so prehod na ekološko 

učinkovito gospodarstvo ali trajnostno zdravstveno varstvo za starajoče se prebivalstvo; 

12. PODPIRA pomemben prispevek IKT k javno-zasebnim partnerstvom o okolju prijaznih 

avtomobilih, tovarnah prihodnosti in energetsko učinkovitih stavbah v okviru 

evropskega načrta za oživitev gospodarstva.
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13. PRIZNAVA, da so za okrepitev prihodnjih in nastajajočih tehnologij na področju IKT 

nadvse pomembne multidisciplinarne raziskave z visokim tveganjem o novih temeljih za 

prihodnje IKT, da bi lahko uveljavili nove tehnologije in odprli pot novim področjem 

raziskovanja, ki so bistveni za zagotavljanje inovativnosti in trajnostne konkurenčnosti 

evropskih podjetij;

14. PRIZNAVA ključno vlogo e-infrastruktur za doseganje znanstvene odličnosti, njihov 

potencial za izboljšanje dostopnosti in reformni učinek, ki ga imajo na način izvajanja 

raziskav, zlasti e-znanost, ter njihovo vlogo inovacijskih platform in prvih trgov za nove 

IKT, zlasti na področju računalništva; POZDRAVLJA delo e-IRG9 pri odpravljanju 

političnih ovir za skupno uporabo e-infrastruktur;

OB UPOŠTEVANJU, da bi bilo treba sprejeti številne prednostne ukrepe:

15. POZIVA države članice, naj:

– okrepijo podporo raziskavam in inovacijam na področju IKT na nacionalni ravni 

in na ravni EU, med drugim s povečanim oddajanjem javnih naročil za raziskave 

in inovacije na področju IKT in pogostejšo uporabo skladov kohezijske politike;

– okrepijo prizadevanja pri razvijanju raziskovalnih in inovacijskih grozdov na 

področju IKT z bolj usklajenimi naložbami v raziskovalne infrastrukture na 

odločilnih področjih, kot so internet prihodnosti, visokozmogljivo računalništvo, 

okolju prijazni kognitivni sistemi na področju IKT, nanoelektronika, fotonika in 

vgrajeni sistemi;

– spodbujajo čeznacionalno usklajevanje e-infrastruktur za zagotovitev optimizacije 

sredstev ter nemotenega in varnega dostopa končnih uporabnikov;

  
9 Posvetovalna skupina za e-infrastrukture (www.e-irg.eu);
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16. POZIVA Komisijo, naj:

– preuči področja, na katerih lahko javno-zasebna partnerstva pospešijo inovacije, 

ustvarijo kritično maso ter pritegnejo dodatne zasebne in javne naložbe, zlasti na 

področju interneta prihodnosti in okolju prijazne IKT, in v ta namen optimizira 

mehanizme; 

– predlaga vseevropske vodilne pobude za prihodnje in nastajajoče tehnologije, s 

katerimi bi lahko reševali specifične znanstvene in tehnološke izzive na prehodu 

med IKT in drugimi znanstvenimi disciplinami;

– pri reševanju svetovnih izzivov na področju IKT v okviru strategije spodbuja in 

podpira mednarodno sodelovanje na področju raziskav v zvezi z novimi in 

nastajajočimi tehnologijami;

– pripravi pobude in s tem raziskovalno intenzivnim MSP in nadarjenim mladim 

raziskovalcem omogoči, da pospešijo razvoj in prej prevzamejo vodilno vlogo na 

področju novih in nastajajočih tehnologij;

– predlaga pobude za ukrepe, s katerimi bi mlade pritegnili v prostor za raziskave in 

inovacije na področju IKT in jih spodbudili k nadaljnji poklicni poti na tem 

področju; 

– predlaga programe finančnih spodbud za skupen razvoj in uporabo raziskovalne 

infrastrukture s področja IKT med državami članicami na področjih, kot je 

računalništvo v eksa merilu;

– predlaga projekte na evropski ravni, temelječe na povpraševanju in potrebah 

uporabnikov, ki segajo na področja raziskav, inovacij in uporabe, s katerimi bi 

vzpostavili na IKT temelječo storitveno infrastrukturo v odziv na kulturne in 

družbene izzive, vključno z vseevropsko strukturo za upravljanje elektronske 

identifikacije, obenem pa zagotovili ustrezno varstvo podatkov in storitve na 

področjih zdravstvenega varstva, energetske učinkovitosti ter varnega in čistega 

prometa; 
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17. POZIVA države članice in Komisijo, naj:

– preučijo, kako bi prednosti e-infrastruktur lahko razširili na industrijske raziskave 

in inovacije, javne storitve in MSP;

– preučijo modele upravljanja e-infrastruktur, ki bi omogočili zagotavljanje 

učinkovitih, nemotenih in tehnološko vodilnih javnih storitev na področju 

vseevropskih raziskav, pri tem pa se po potrebi posvetujejo z e-IRG;

– preučijo potrebo po spodbudah za večjo uporabo predkomercialnih naročil na 

lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni ter načine za zagotovitev teh 

spodbud in s tem zagotovijo inovativne rešitve za javni sektor, tudi za uveljavitev 

e-infrastruktur in podporo MSP;

– zagotovijo boljše usklajevanje prizadevanj ter razvijajo in skupaj izvajajo 

strategije na področju IKT, ki so za Evropo bistvenega pomena, kot denimo 

raziskave in inovacije na področju širokopasovnih komunikacij, pri tem pa se 

oprejo na izkušnje, pridobljene v okviru skupnih tehnoloških pobud na področju 

IKT, usklajenega programa za izboljšanje kakovosti življenja starejših in omrežja 

visoke hitrosti GEANT; pri teh strategijah se je treba izogibati drobitvi 

prizadevanj;

– združijo naložbe v visokozmogljivo računalništvo v okviru PRACE10 ter s tem 

okrepijo položaj evropske industrije in akademskih krogov pri uporabi, razvijanju 

in izdelavi naprednih računalniških izdelkov, storitev in tehnologij;

– zagotovijo, da bo najpomembnejša raziskovalna infrastruktura v Evropi deležna 

podpore e-infrastruktur, in sicer v smislu dostopa do najsodobnejšega 

računalniškega okolja in virov podatkov in zaradi širjenja prednosti delovanja te 

infrastrukture po vsej Evropi;

  
10 PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe – partnerstvo za napredno 

računalništvo v Evropi) je projekt Evropskega strateškega foruma za raziskovalne 
infrastrukture za stalno vseevropsko raziskovalno infrastrukturo za visoko zmogljivo 
računalništvo. Do sedaj je memorandum o soglasju podpisalo 16 držav članic in štiri 
pridružene članice okvirnega programa; druge države članice so dobrodošle.
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– še naprej odpravljajo posebne ovire, ki otežujejo razvoj inovacijam prijaznih 

trgov;

– nadaljujejo prizadevanja, da bi bili znanstveni podatki in odprte zbirke podatkov 

vsesplošno dostopni, ter zagotovijo usklajen pristop v zvezi z dostopom do 

znanstvenih podatkov in njihove hranitve;

– nadalje spodbujajo varnost omrežij in izdelkov v okviru IKT, med drugim z 

omogočanjem boljšega sodelovanja med znanstvenimi interesnimi skupinami;

– se redno posvetujejo z interesnimi skupinami na področju standardizacije in 

raziskav, zlasti z evropskimi tehnološkimi platformami, in tako zagotovijo, da 

ustrezne evropske pobude s področja raziskav in razvoja v okviru IKT kar 

najučinkoviteje prispevajo k dejavnostim standardizacije na področju IKT, organe 

za standardizacijo pa naj spodbujajo, da po potrebi prilagodijo svoje postopke in 

tako omogočijo pravočasno oblikovanje standardov na področju IKT; uskladijo 

prizadevanja za boljšo sinhronizacijo in skladnost nacionalnih in evropskih politik 

standardizacije, povezanih z oblikovanjem in širjenjem evropskih tehnoloških 

standardov, ki bodo prispevali h krepitvi evropske konkurenčnosti;

– iščejo nadaljnje spodbude za hitrejšo vzpostavitev inovacijam prijaznih trgov, 

zlasti s pomočjo inovacij, ki v večji meri temeljijo na povpraševanju in potrebah 

uporabnikov, pa tudi s povečanim oddajanjem javnih naročil za inovacije, 

podporo pilotnim projektom in vključevanjem uporabnikov v vse faze 

inovacijskega cikla;

– spodbujajo in lajšajo vzpostavljanje sinergij med politikami in instrumenti na 

različnih ravneh ter tesnejše medsektorsko sodelovanje med uporabniki, 

ponudniki in vlagatelji, denimo s pomočjo inovacijskih platform za inovacije na 

področju javnih storitev, podporo izmenjavi izkušenj med javnimi naročniki ter 

mrežnim povezovanjem vlagateljev in MPS;
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– spodbujajo podjetja, akademske kroge in javne organe na vseh ravneh, da 

pomagajo pri izvajanju projektov s področja IKT v celotnem inovacijskem ciklu, 

zlasti kot odziv na družbene cilje;

– s pomočjo evropskega partnerstva za raziskovalce, vzpostavljenega 26. septembra 

200811, izvajajo pobude, da bi odpravili pomanjkanje usposobljenih raziskovalcev 

in pritegnili najboljše svetovne raziskovalce k sodelovanju v raziskavah na 

področju IKT, zlasti v zvezi z novimi in nastajajočimi tehnologijami, vključno s 

pomočjo sodelovanja z vodilnimi v svetu na področju raziskovanja; 

– posebno pozornost namenijo vlogi IKT pri uveljavljanju in krepitvi politike 

sodelovanja na področju znanosti in tehnologije z državami zunaj Evrope.

________________________

  
11 Sklepi Sveta o evropskem partnerstvu za raziskovalce: Boljše kariere in več mobilnosti, dok. 

13671/08.


