
                            

 

 

 
 

 

Neformalno srečanje ministrov za konkurenčnost 

Brdo, 15. april 2008 

Povzetek predsedstva 

Ministri so potrdili bistveno vlogo evropskega raziskovalnega prostora kot osnovnega stebra 
za dosego lizbonskih ciljev in gonilne sile evropske konkurenčnosti. Hkrati so se tudi strinjali, 
Evropa potrebuje skupno vizijo in učinkovito upravljanje evropskega raziskovalnega prostora.  
Na ravni držav in EU so bile dane številne dobre pobude, vendar potrebujemo mnogo več 
skladnosti in sinergije, da bi ustvarili svetovno kompetitivno, na znanju temelječo in 
inovativno Evropo. 

Če se zazremo v prihodnost, so države članice, države pridružene okvirnemu programu in 
Evropska komisija izrazile svojo pripravljenost, da delijo odgovornost za ustvarjanje 
evropskega raziskovalnega prostora prihodnosti, in obnovile svojo obvezo.  

Ministri so dosegli precejšnje soglasje v teh točkah: 

Vizija evropskega raziskovalnega prostora 

1. Evropa potrebuje dolgoročno vizijo o evropskem raziskovalnem prostoru, s katero se 
strinjajo vse države članice ter ki ima široko podporo vseh deležnikov in državljanov. 
Voditi mora njihove politike in dejanja.  

2. Ta dolgoročna vizija evropskega raziskovalnega prostora vsebuje bistvo lizbonskih ciljev, 
ki zagotavljajo, da bo Evropa postala vodilno, na znanju temelječe gospodarstvo in 
družba, oprta na »trikotnik znanja« med raziskavami, inovacijami in izobraževanjem kot 
gonilne sile konkurenčnosti in kvalitete življenja.  

3. Značilnosti vizija naj bi bile: 

− prosti pretok znanja, »peta svoboščina«, s privlačnimi poklici za odlično izobražene 
raziskovalce, ki se neomejeno gibljejo in delujejo po Evropi;  

− sodobne univerze in raziskovalne organizacije, ki ustvarjajo svetovne kompetitivne 
stebre in mreže, ki bodo zagotavljale odličnost v znanosti in tehnologiji po vsej 
Evropi, z optimalnim razmerjem specializacije in različnosti;  

− vsi izvajalci raziskovalne dejavnosti in privatni sektor, vključno z srednje velikimi in 
malimi podjetji uživajo ugodne pogoje za naložbe v raziskave in izkoriščanje njihovih 
izsledkov, imajo dostop do najkakovostnejše raziskovalne infrastrukture, sodelujejo 
pri odprtih in dobro usklajenih raziskovalnih programih, delijo in uporabljajo znanje 



                            

 

 

 
 

 

prek sektorjev in čez meje ter razvijajo močne povezave in koordinirano sodelovanje s 
partnerji zunaj Evrope;  

− prispevek velikopoteznih vlaganj v raziskovalno razvojno dejavnost za reševanje 
velikih izzivov družbe v korist državljanov Evrope. 

4. Ambicija držav članic je, da bi lahko imeli prvo verzijo vizije podprto do konca leta, kar 
bi omogočilo hitro izdelavo politik in akcijskih načrtov za njeno uresničitev. Ko bo 
sprejeta, bodo seveda o njej potekale redne razprave, mogoče jo bo prenavljati in 
poglabljati kot del procesa upravljanja evropskega raziskovalnega prostora. 

Upravljanje evropskega raziskovalnega prostora 

5. Evropa potrebuje boljše politično upravljanje za spodbujanje razvoja evropskega 
raziskovalnega prostora in vzpostavljanje povezav z med politikami, kot so raziskovalna, 
izobraževalna, inovacijska in kohezijska. Ta prizadevanja moramo čim prej okrepiti in jih 
postopno utrditi. Slovensko predsedstvo pozdravlja pripravljenost prihodnjih 
predsedujočih držav EU, t.i. trojke, da tesno sodelujejo med seboj in s Komisijo ter tako 
zagotovijo skladen in nepretrgan razvoj evropskega raziskovalnega prostora v bližnji 
prihodnosti.  

6. Upravljanje evropskega raziskovalnega prostora mora vsebovati naslednja načela: 

− je del lizbonskega partnerstva za rast in delovna mesta ter je tesno povezano s 
politikami na področju izobraževanja in inovacij ter drugimi ustreznimi politikami; 

− povezuje vse deležnike, vključno s pokrajinskimi oblastmi, univerzami in 
raziskovalnimi organizacijami, civilno družbo in podjetji, ki morajo biti bolj povezana 
z upravljanjem evropskega raziskovalnega prostora; 

− njegov cilj je uresničitev skupne vizije evropskega raziskovalnega prostora, za kar 
morajo biti določeni in sprejeti kazalniki nadzora in evalvacijska merila, oboje pa 
podprto z učinkovitim informacijskim sistemom. Razvili naj bi jih v sodelovanju 
Komisije in držav članic, omogočili pa naj bi spremljanje napredovanja k skupni viziji 
evropskega raziskovalnega prostora kot tudi specifičnih pobud ERP; 

− temelji na dolgoročnem partnerstvu med državami članicami in Komisijo ter vključuje 
ustrezne pobude Komisije, držav članic in evropskega raziskovalnega prostora. 
Partnerstvo mora biti od zgodnjega načrtovanja pobud do njihove uresničitve vodeno 
na politični ravni ob spoštovanju prednosti ustanov EU in načela podrejenosti; 

− ne vnaša nove kompleksnosti, temveč nasprotno, prispeva h koherenci in učinkovitosti 
razvoja evropskega raziskovalnega prostora.  



                            

 

 

 
 

 

7. Polno uporablja Odprto metodo koordinacije, kot je zahteval Evropski svet marca 2008, 
da se izboljša večstranski nadzor, temelječ na razsežnosti evropskega raziskovalnega 
prostora glede nacionalnih reformnih programov, vzajemnem učenju in kolegialnem 
pregledu; 

8. Svet za konkurenčnost bi moral usmerjati upravljanje ERA v skladu s posebnim ciklusom, 
ki ga je potrebno razviti in se o njem sporazumeti. Predlagano je bilo, da bi se lahko ta 
ciklus razvijal, kot sledi: 

o  (zanašajoč se na informacijski sistem in na okrepljeno Odprto metodo 
koordinacije (OMC) za poglobljeno in na dejstvih temelječo razpravo) naj bi na 
neformalnih ministrskih srečanjih obravnavali specifični razvoj in bolj dolgoročne 
usmeritve ERA. Tako bi usmerjali prihodnje odločitve Sveta in o njih poskušali 
doseči soglasje, vključno z raziskovalnimi vidiki t.i. Dokumenta o bistvenih 
vprašanjih (KIP).  

o CREST naj bi izvajal Odprto metodo koordinacije (OMC), prispeval k pripravi 
neformalnih ministrskih razprav o ERA ter svetoval Komisiji in Svetu pri pripravi, 
spremljanju in vrednotenju pobud ERA.  

o Tudi pridružene države okvirnega programa za raziskave naj bi sodelovale pri 
upravljanju ERA preko CRESTa in ustreznih neformalnih ministrskih razprav. 

 
9. Za začetek in na operativni ravni mora biti za vsako od petih pobud evropskega 

raziskovalnega prostora, načrtovanih za leto 2008, kot za tudi prihodnje pobude, 
vzpostavljen učinkovit način upravljanja, ki bo temeljil na partnerskem odnosu ned 
državami članicami in Komisijo. To partnerstvo bo prvi dokaz predanosti vseh 
udeležencev, da uresničijo evropski raziskovalni prostor. 

 


