
DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1350/2008/WE

z dnia 16 grudnia 2008 r.

dotycząca Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji (2009)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 149 i 150,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak
tatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ze względów społecznych i ekonomicznych Europie
potrzebne jest rozwinięcie zdolności kreatywnych
i innowacyjnych w celu skutecznego reagowania na
rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy: innowacyj
ność wiąże się ściśle z kreatywnością rozumianą jako
cecha indywidualna i aby w pełni ją wykorzystać, musi
być ona szeroko rozpowszechniana wśród ludzi.
Wymaga to podejścia opartego na uczeniu się przez
całe życie.

(2) Systemy kształcenia i szkoleń powinny w wystarczającym
stopniu i na wszystkich właściwych poziomach skupiać
się na rozwijaniu kluczowych kompetencji stanowiących
podstawę kreatywności i innowacyjności, służącej wypra
cowywaniu innowacyjnych i oryginalnych rozwiązań
w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.

(3) Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie w dniach
23 i 24 marca 2000 r. ustalono, że „konieczne jest
sformułowanie europejskich ram określających nowe
umiejętności podstawowe, rozwijane w toku uczenia się
przez całe życie”, które powinny być głównym
elementem działania Europy w obliczu „globalizacji
oraz przejścia do modelu gospodarki opartej na wiedzy”;
podkreślono również, że „ludzie są głównym zasobem
Europy”.

(4) W komunikacie Komisji z dnia 21 listopada 2001 r.,
zatytułowanym „Urzeczywistnianie europejskiego
obszaru uczenia się przez całe życie” oraz w przyjętej
następnie rezolucji Rady z 27 czerwca 2002 r.
w sprawie uczenia się przez całe życie (4) uznano kształ
cenie „nowych umiejętności podstawowych” za priorytet
oraz podkreślono, że uczenie się przez całe życie musi
obejmować okres od wieku przedszkolnego do wieku
emerytalnego.

(5) W zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez
całe życie (5) wskazano różne kompetencje kluczowe,
w szczególności „kompetencje matematyczne
i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne”, „umie
jętność uczenia się”, „kompetencje informatyczne”,
„inicjatywność i przedsiębiorczość”, „świadomość
i ekspresję kulturalną” oraz „kompetencje społeczne
i obywatelskie”.

(6) Rada Europejska w Brukseli stwierdziła podczas posie
dzenia w dniach 8 i 9 marca 2007 r., że kształcenie
i szkolenie są niezbędnymi warunkami wstępnymi
dobrego funkcjonowania trójkąta wiedzy (edukacja,
badania, innowacja) i odgrywają kluczową rolę
w pobudzaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc
pracy. Wezwała ona również do zwrócenia szczególnej
uwagi na stymulowanie potencjału małych i średnich
przedsiębiorstw, w tym działających w sektorach kultury
i kreatywności, zważywszy na ich rolę w pobudzaniu
wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy
i innowacji.

(7) Ogłoszenie Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji
może skutecznie pomóc w sprostaniu wyzwaniom
stojącym przed Europą poprzez zwiększenie świado
mości obywateli, rozpowszechnianie informacji
o dobrych praktycznych wzorcach oraz stymulowanie
badań i dyskusji na temat polityki. Stworzenie środo
wiska sprzyjającego jednoczesnemu dążeniu do tych
celów na szczeblach europejskim, krajowym, regio
nalnym i lokalnym może przynieść w efekcie większą
synergię i masę krytyczną niż działania podejmowane
osobno na poszczególnych poziomach.

(8) Ponieważ propagowanie kreatywności i innowacyjności
w drodze uczenia się przez całe życie pokrywa się
z celami istniejących programów wspólnotowych, cele
takiego Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji
mogą być realizowane w ramach tych programów
i ustalonych przez nie marginesów dotyczących okreś
lania priorytetów finansowania w ujęciu rocznym
i wieloletnim; programy i polityka w innych dziedzinach,
takich jak kultura, komunikacja, przedsiębiorczość, spój
ność, rozwój obszarów wiejskich, badania naukowe
i społeczeństwo informacyjne, również przyczyniają się
do promowania kreatywności i innowacyjności i mogą
stanowić wsparcie dla tej inicjatywy w odpowiadających
im ramach prawnych.
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(1) Opinia z dnia 9 lipca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. C 257 z 9.10.2008, s. 46.
(3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r.

(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja
Rady z dnia 20 listopada 2008 r.

(4) Dz.U. C 163 z 9.7.2002, s. 1. (5) Dz.U. L 394 z 30.12.2006, s. 10.



(9) W związku z tym, że cel niniejszej decyzji, mianowicie
wspieranie działań państw członkowskich zmierzających
do propagowania rozwoju twórczości, w drodze uczenia
się przez całe życie, jako siły napędowej innowacji i jako
głównego czynnika rozwoju kompetencji osobistych,
zawodowych, społecznych i związanych
z przedsiębiorczością, a także pomyślności wszystkich
członków społeczeństwa, nie może być w stopniu
wystarczającym osiągnięty przez państwa członkowskie
i w związku z tym może być w lepszym stopniu osiąg
nięty na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć
środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art.
5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określo
ną w tym artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza
to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Rok 2009 ogłasza się „Europejskim Rokiem Kreatywności
i Innowacji”.

Artykuł 2

Cele

1. Ogólnym celem Europejskiego Roku Kreatywności
i Innowacji jest wspieranie działań państw członkowskich zmie
rzających do propagowania rozwoju kreatywności, w drodze
uczenia się przez całe życie, jako siły napędowej innowacji
i jako głównego czynnika rozwoju kompetencji osobistych,
zawodowych, społecznych i związanych z przedsiębiorczością,
a także pomyślności wszystkich członków społeczeństwa.

2. Konkretnym celem Europejskiego Roku Kreatywności
i Innowacji jest zaakcentowanie m.in. następujących czynników,
mogących przyczynić się do promowania kreatywności
i innowacyjności:

a) stworzenie warunków sprzyjających innowacji i łatwości
dostosowywania się w świecie ulegającym szybkim
zmianom; uwzględniane są przy tym wszystkie formy inno
wacji, również w wymiarze społecznym i związanym
z przedsiębiorczością;

b) uwydatnianie otwartości na różnorodność kulturową jako
środka sprzyjającego komunikacji międzykulturowej
i propagowanie bliższych związków między różnymi gałę
ziami sztuki, jak również ze szkołami i uniwersytetami;

c) pobudzanie wrażliwości estetycznej, rozwoju emocjonal
nego, kreatywnego myślenia i intuicji u wszystkich dzieci
od najmłodszych faz rozwoju, w tym w ramach opieki
przedszkolnej;

d) zwiększanie świadomości tego, jak istotna jest kreatywność,
innowacyjność i przedsiębiorczość dla rozwoju osobistego,

a także dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; sprzyjanie
nastawieniu na przedsiębiorczość, szczególnie u młodych
ludzi, poprzez współpracę ze światem biznesu;

e) promowanie kształcenia podstawowych i zaawansowanych
zdolności matematycznych, technicznych i w zakresie nauk
ścisłych, które sprzyjają innowacjom technologicznym;

f) kształtowanie otwartości na zmiany, kreatywności
i umiejętności rozwiązywania problemów jako kompetencji,
które sprzyjają innowacji i znajdują zastosowanie w różnych
kontekstach zawodowych i społecznych;

g) upowszechnianie dostępności rozmaitych kreatywnych form
autoekspresji zarówno poprzez edukację formalną, jak
i poprzez pozaformalne i nieformalne zajęcia dla młodzieży;

h) upowszechnianie wśród ludzi, zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz rynku pracy, świadomości faktu, że w okresie
gwałtownych zmian technologicznych i globalnej integracji
kreatywność, wiedza i elastyczność są istotne dla dostatniego
i satysfakcjonującego życia, jak również kształtowanie
w ludziach umiejętności zwiększających ich szanse zawo
dowe we wszystkich dziedzinach, w których znaczącą rolę
odgrywa kreatywność i innowacyjność;

i) promowanie projektowania jako działalności kreatywnej
przyczyniającej się znacznie do innowacji, a także rozwijanie
umiejętności w zakresie zarządzania innowacją i kierowania
pracami projektowymi, w tym upowszechnianie podstawo
wych pojęć dotyczących ochrony własności intelektualnej;

j) rozwijanie kreatywności i innowacyjności w organizacjach
prywatnych i publicznych poprzez szkolenia oraz motywo
wanie ich do lepszego wykorzystywania potencjału twór
czego zarówno pracowników, jak i klientów.

Artykuł 3

Środki

Środki, jakie należy podjąć dla realizacji celów wymienionych
w art. 2, obejmują następujące działania na poziomie europej
skim, krajowym, regionalnym lub lokalnym, powiązane
z celami Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji:

a) konferencje, imprezy i inicjatywy promujące debaty
i zwiększające świadomość istotnej wagi kreatywności
i innowacyjności;

b) kampanie informacyjne i promocyjne upowszechniające
główne przesłania Europejskiego Roku Kreatywności
i Innowacji;

c) określanie praktycznych wzorców i rozpowszechnianie
informacji na temat promowania kreatywności
i innowacyjności;

d) badania i sondaże w skali Wspólnoty lub w skali krajowej.

PLL 348/116 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008



W uzupełnieniu działań współfinansowanych przez Wspólnotę
zgodnie z art. 6 Komisja lub państwa członkowskie mogą
określić inne działania przyczyniające się do realizacji celów
Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji i zezwolić na
stosowanie nazwy Europejskiego Roku Kreatywności
i Innowacji w ich promowaniu, o ile przyczyniają się one do
realizacji celów wymienionych w art. 2.

Artykuł 4

Koordynacja na poziomie krajowym

Każde państwo członkowskie powołuje krajowego koordyna
tora odpowiedzialnego za uczestnictwo danego państwa człon
kowskiego w Europejskim Roku Kreatywności i Innowacji.
Koordynator zapewnia koordynację działań związanych
z Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji na poziomie
krajowym.

Artykuł 5

Koordynacja na poziomie europejskim

Komisja zwołuje spotkania koordynatorów krajowych w celu
koordynacji realizacji Europejskiego Roku Kreatywności
i Innowacji na poziomie europejskim oraz w celu wymiany
informacji na temat jego realizacji na poziomie krajowym.

Artykuł 6

Finansowanie

Współfinansowanie na poziomie europejskim działań w ramach
Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji odbywa się

zgodnie z rocznymi lub wieloletnimi priorytetami i zasadami
mającymi zastosowanie do prowadzonych już programów,
w szczególności w dziedzinie kształcenia i szkoleń.
W stosownych przypadkach programy i polityka w innych dzie
dzinach, takich jak kultura, komunikacja, przedsiębiorczość,
spójność, rozwój obszarów wiejskich, badania naukowe
i społeczeństwo informacyjne, mogą stanowić wsparcie dla
Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 8

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 16 grudnia 2008 r.

W imieniu Parlamentu
Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

B. LE MAIRE

Przewodniczący
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