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Zadeva: Skupno načrtovanje programov za raziskave v Evropi:

(a)začetek pilotne pobude za skupno načrtovanje programov za zdravljenje 
nevrodegenerativnih bolezni, zlasti Alzheimerjeve

(b)napredek, dosežen pri skupnem načrtovanju, in nadaljnji postopki 
– sklepi Sveta

V prilogi vam pošiljamo sklepe Sveta o skupnem načrtovanju programov za raziskave v Evropi, ki 

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

________________________
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PRILOGA

SKLEPI SVETA O SKUPNEM NAČRTOVANJU PROGRAMOV ZA RAZISKAVE

SVET EVROPSKE UNIJE –

OPOZARJA NA

· Zeleno knjigo Komisije z dne 4. aprila 2007 z naslovom "Evropski raziskovalni prostor: nove 

perspektive"1, v kateri je navedeno, da je eden od bistvenih ciljev zagotoviti usklajenost 

nacionalnih in regionalnih raziskovalnih programov in prednostnih nalog v zvezi z 

najpomembnejšimi družbenimi izzivi ali priložnostmi, ki se nanašajo na vse ali na več držav 

in zahtevajo nov pristop v zvezi z raziskovalnimi prizadevanji, ki presegajo posamezne 

nacionalne zmogljivosti;

· dokument Sveta o ključnih vprašanjih z dne 25. februarja 20082, v katerem je spodbudil 

države članice in Komisijo, naj še naprej razvijajo pobude za skupno načrtovanje programov 

za raziskave na področjih, kjer je potreben tak pristop, in pri tem omogočijo bolj strateški in 

bolj strukturiran pristop za začetek novih skupnih programov in razpisov za izbiranje skupnih 

projektov;

· sklepe Evropskega sveta z dne 13. in 14. marca 20083, s katerimi se je začel nov cikel 

lizbonske strategije za rast in delovna mesta (2008−2010), da bi v celoti razvili možnosti za 

inovacije in ustvarjalnost evropskih državljanov; v teh sklepih je bilo potrjeno, da bi bilo 

treba posebno pozornost nameniti nadaljnjim pobudam za skupno načrtovanje programov za 

raziskave;

  
1 8322/07.
2 6933/08.
3 7652/1/08 REV 1.



17226/09 bj/VM/fh 3
PRILOGA DG C II SL

· Sporočilo Komisije z dne 15. julija 2008 z naslovom "K skupnemu narčtovanju raziskav: 

sodelovanje za učinkovitejše spoprijemanje s skupnimi izzivi"4, v katerem poziva k izvajanju 

procesa pod vodstvom držav članic za pospešitev sodelovanja na področju raziskav in 

razvoja, da bi se lahko bolje odzvali na pomembnejše družbene izzive na evropski ali 

svetovni ravni, pri katerih imajo javne raziskave ključno vlogo;

· sklepe Sveta z dne 26. septembra 2008 z naslovom "Skupna prizadevanja držav članic v boju 

proti nevrodegenerativnim boleznim, zlasti Alzheimerjevi bolezni"5, v katerih je bilo 

ugotovljeno, da so raziskovalne in razvojne dejavnosti v zvezi z Alzheimerjevo boleznijo 

dober primer za preizkus inovativnih načinov združevanja nacionalnega strokovnega znanja 

in sredstev na prostovoljni osnovi in v okviru skupnih evropskih ciljev; v sklepih je Svet tudi 

pozval države članice in Komisijo, naj vzpostavijo forum, na katerem bodo sodelovali vsi 

ključni akterji na področju evropskih raziskav, upoštevajo obstoječe nacionalne načrte za 

zdravljenje Alzenheimerjeve bolezni in preučijo možnosti, kako bi države članice zavezali k 

tesnejšemu in intenzivnejšemu sodelovanju na tem področju;

· sklepe Sveta z dne 2. decembra 2008 o skupnem načrtovanju programov za raziskave v 

Evropi, s katerim naj bi se odzvali na glavne družbene izzive6in v katerih je predvidena 

ustanovitev posebne sestave CREST, tj. skupine na visoki ravni za skupno načrtovanje 

programov, katere naloga je pripraviti in utemeljiti prvi seznam določenega števila tem, ki 

bodo vključene v skupno načrtovanje programov; poleg tega je Svet nevrodegenerativne 

bolezni priznal kot področje, na katerem lahko skupno načrtovanje programov zagotovi 

pomembno dodano vrednost glede na sedanje razdrobljeno prizadevanje držav članic na 

področju raziskav, ugotovil, da je treba začeti pilotno pobudo skupnega načrtovanja 

programov za zdravljenje nevrodegenerativnih boleznim, zlasti Alzheimerjeve bolezni, in 

pozval Komisijo, naj predloži predlog za začetek izvajanja pilotne pobude čim prej v 

letu 2009;

  
4 11935/08.
5 13668/08.
6 16775/08.
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(a) ZAČETEK PILOTNE POBUDE SKUPNEGA NAČRTOVANJA PROGRAMOV ZA ZDRAVLJENJE 

NEVRODEGENERATIVNIH BOLEZNI, ZLASTI ALZHEIMERJEVE BOLEZNI

1. UGOTAVLJA, da je v Evropi približno 8,6 milijona7 bolnikov z nevrodegenerativnimi 

boleznimi, med njimi večina z Alzenheimerjevo boleznijo. Poleg tega POUDARJA, da so 

nevrodegenerativne bolezni eden najpomembnejših vzrokov za invalidnost starejših oseb, in 

opozarja, da naj bi se v skladu s predvidevanji število obolelih s temi boleznimi do leta 2020 

izrazito povečalo zaradi pričakovanega podaljšanja življenjske dobe in manjšega deleža 

delovno aktivnih prebivalcev v primerjavi z upokojenimi prebivalci;

2. ker bodo zaradi tega bolniki, njihove družine in negovalci še bolj obremenjeni, v sistemih 

zdravstvene oskrbe v državah članicah pa se bodo pojavile težave glede stroškov in 

organizacije, UGOTAVLJA, da so države članice ugotovile, da bi morale sprejeti posebne 

nacionalne načrte in strategije za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni in z njo povezanih 

motenj, da bi razbremenile družbo na splošno in sisteme zdravstvene oskrbe;

3. UGOTAVLJA, da se vse bolj zavedamo vpliva nevrodegenerativnih bolezni na prebivalstvo 

v Evropi, ki je tako velik, da te težave ne more rešiti nobena država članica sama. Države 

članice lahko zato usklajevanje svojih ukrepov izkoristijo za razvoj odločnejšega, bolj 

usklajenega in učinkovitejšega odgovora na evropski ravni;

  
7 Število bolnikov v Evropi z eno od najpogostejših nevrodegenerativnih bolezni 

(Alzenheimerjeva in Parkinsonova bolezen, amiotrofična lateralna skleroza in Huntingtonova 
bolezen).
Viri: Alzheimerjeva bolezen: 
http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/echi/docs/dementia2_en.pdf;
Parkinsonova bolezen: Von Campenhausen S. et al, European neuropsychopharmacology
2005, zvezek 15, št. 4, str. 473−490; amiotrofična lateralna skleroza: spletna stran Orphanet: 
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php; in Logroscino G et al, J Neurol Neurosurg 
Psychiatry, 25.8.2009 [objava elektronske različice]; Huntingtonova bolezen: spletna stran 
Orphanet: http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php.
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4. POZITIVNO OCENJUJE sporočilo Komisije o evropski pobudi za zdravljenje 

Alzheimerjeve bolezni in drugih oblik demence8 in priporočila Komisije o začetku pilotne 

pobude za skupno načrtovanje programov za boj proti nevrodegenerativnim boleznim, zlasti 

Alzheimerjevi bolezni9, in na tej podlagi POUDARJA, da bo skupno načrtovanje programov 

na področju raziskav nevrogenerativnih bolezni prispevalo k temu, da prizadevanja držav 

članic na tem področju ne bodo več razdrobljena, in spodbudilo združevanje usposobljenosti, 

strokovnega znanja in virov za doseganje napredka pri raziskavah o preprečevanju, 

odkrivanju in zdravljenju nevrodegenerativnih bolezni ter zmanjševanju njihovega bremena 

za bolnike in družbo. V tej zvezi tudi POZIVA Komisijo, naj zagotovi podporo pri izvajanju 

te pobude in prepreči podvajanje pri izvajanju okvirnega programa;

5. POZIVA države članice, naj:

i. na podlagi večdisciplinarnega pristopa oblikujejo skupno vizijo o učinkovitejšem 

preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju nevrodegenerativnih bolezni, zlasti 

Alzheimerjeve, na podlagi sodelovanja in usklajevanja na področju raziskav na evropski 

ravni, da se zagotovi učinkovitost skupnih prizadevanj držav članic pri preprečevanju in 

zdravljenju nevrodegenerativnih bolezni;

ii. oblikujejo strateški raziskovalni program in v njem določijo srednje- do dolgoročne 

raziskovalne potrebe in cilje na področju zdravljenja nevrodegenerativnih bolezni, zlasti 

Alzheimerjeve. Ta program je treba nato razviti v izvedbeni načrt in v njem določiti 

prednostne naloge in časovno razporeditev ter ukrepe, instrumente in vire za njegovo 

izvajanje;

  
8 12392/09.
9 12382/09.
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ii.1. v izvedbeni načrt v skladu v strateškim raziskovalnim programom vključijo naslednje 

dejavnosti:

(a) opredelitev in izmenjavo informacij o ustreznih nacionalnih programih in 

raziskovalnih dejavnostih;

(b) okrepitev skupnih zmogljivosti predvidevanja in ocenjevanja tehnologije na ravni 

osnovnih in medicinskih raziskav ter raziskav zdravstvenih in socialnih storitev;

(c) opredelitev področij ali raziskovalnih dejavnosti, ki bi imele koristi od 

usklajevanja ali skupnih razpisov za zbiranje predlogov ali združevanja virov na 

področjih, kot je razvoj novih strategij preprečevanja in zdravljenja, novih 

tehnologij upodabljanja in bioloških označevalcev;

(d) izmenjavo informacijskih virov in najboljših praks na področjih, kot je primerjava 

sistemov zdravstvenega varstva, vključno z dolgotrajno in neformalno oskrbo;

(e) določitev načinov izvajanja skupnih raziskav na navedenih področjih;

(f) po potrebi skupna uporaba sedanje raziskovalne infrastrukture ali razvoj nove 

infrastrukture na področjih, kot so usklajeni registri, biološke banke za krvne 

vzorce in tkiva ali razvoj živalskih modelov za preiskave teh bolezni;

(g) razvoj novih orodij za diagnosticiranje in zlasti za odkrivanje bolezni v zgodnji 

fazi;

(h) mrežno povezovanje centrov, namenjenih raziskavam nevrodegenerativnih 

bolezni, na področjih, kot so klinični poskusi, standardizacija diagnostičnih meril 

in diagnostični instrumenti;
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(i) po potrebi vključitev predstavnikov bolnikov, organizacij za oskrbo in 

ponudnikov zdravstvenih storitev ter zainteresiranih akterjev iz zasebnega sektorja 

v to pilotno pobudo;

(j) določitev učinkovitih ukrepov za zagotovitev optimalnega razširjanja in uporabe 

rezultatov raziskav;

iii. dejavno podpirajo delo pred kratkim ustanovljene skupne upravljavske strukture na 

področju nevrodegenerativnih bolezni, zlasti Alzheimerjeve, ki je pooblaščena za 

določanje skupnih pogojev, pravil in postopkov za sodelovanje in usklajevanje ter 

nadzor nad izvajanjem strateškega raziskovalnega programa;

iv. skupaj izvajajo strateški raziskovalni program, med drugim tudi v okviru nacionalnih 

raziskovalnih programov ali drugih nacionalnih raziskovalnih dejavnosti;

v. sodelujejo s Komisijo pri preučitvi morebitnih pobud Komisije za pomoč državam 

članicam pri razvoju in izvajanju skupnega raziskovalnega programa;

6. POZIVA Komisijo, naj:

i. prevzame vlogo posrednika in zagotovi začasne in dopolnilne ukrepe za podporo pilotne 

pobude za skupno načrtovanje programov. Ti ukrepi morajo vključevati podporo za 

upravljavsko strukturo in vzpostavitev strateškega raziskovalnega programa ter 

zagotavljanje podatkov, informacij in analize novosti na tem področju v državah 

članicah in na evropski ravni;

ii. preuči, kako bi lahko z dopolnilnimi ukrepi najbolje prispevala k strateškemu 

raziskovalnemu načrtu in njegovemu izvedbenemu načrtu prek instrumentov 

financiranja EU;
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iii preuči možne oblike posvetovanja in sodelovanja z znanstveno naprednimi skupinami 

na mednarodni ravni v zvezi s to temo;

iv. redno poroča Svetu in Evropskemu parlamentu o napredku in rezultatih pri izvajanju 

pobude za skupno načrtovanje;

(b) NAPREDEK, DOSEŽEN PRI SKUPNEM NAČRTOVANJU, IN NADALJNJI POSTOPKI 

1. POZITIVNO OCENJUJE napredek, ki ga je dosegla skupina na visoki ravni za skupno 

načrtovanje pri določitvi in utemeljitvi prvega seznama tem, ki bodo vključene v pobudo za 

skupno načrtovanje, z namenom, da bi jo lahko Svet čimprej sprejel. Določene so bile 

naslednje tri teme.

– kmetijstvo, varnost preskrbe s hrano in podnebne spremembe

– zdravje, hrana in preprečevanje s prehrano povezanih bolezni 

– kulturna dediščina, podnebne spremembe in varnost;

2. POUDARJA, da mora skupina na visoki ravni nadaljevati s postopkom določanja tem, ki 

bodo vključene v pobudo, in v tej zvezi SPODBUJA države članice, naj si še naprej skupaj 

prizadevajo za opredelitev skupnih in usklajenih odzivov na družbene izzive, povezane z 

drugimi temami, ter si pri razvoju in izvajanju pobude prizadevajo za izboljšavo okvirnih 

pogojev;

3. PONOVNO POTRJUJE, da bodo skupno načrtovanje vodile države članice, Komisija pa bo 

imela vlogo posrednika, in POUDARJA, da bi se to moralo odražati v procesu odločanja pri 

vzpostavitvi skupnega načrtovanja;



17226/09 bj/VM/fh 9
PRILOGA DG C II SL

4. v zvezi s sklepi Sveta o skupnem načrtovanju programov za raziskave v Evropi, s katerim naj 

bi se odzvali na glavne družbene izzive10, SOGLAŠA s predlaganimi novimi načini glede 

postopka odločanja pri vzpostavitvi pobud za skupno načrtovanje in zato

POZIVA Komisijo, naj v okviru svojih pristojnosti prispeva k začetku izvajanja pobud 

skupnega načrtovanja, ki ustrezajo temam, ki jih je opredelila skupina na visoki ravni, skupaj 

s stanjem raziskav za vsako od teh tem, da bo Svet lahko sprejel pobude skupnega 

načrtovanja programov.

___________________

  
10 16775/08.


