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- přijetí závěrů Rady

1. Na základě pověření uděleného Radou v závěrech ze dne 2. prosince 20081 týkajících se 

společného plánování ve výzkumu v Evropě jako odpověď na významné společenské výzvy, 

Skupina na vysoké úrovni pro společné plánování (GPC) na zasedání konaném dne 

10. listopadu 2009 určila a odůvodnila tři témata, která by měla tvořit první fázi iniciativ 

společného plánování: „Zemědělství, zajišťování potravin a změna klimatu“, „Kulturní 

dědictví a globální změny: nová výzva pro Evropu“ a „Zdravá strava pro zdravý život“;

  
1 Dokument 16775/08.
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2. Dne 3. prosince 20092 Rada uvítala pokrok dosažený v rámci GPC a vyzvala Komisi, aby 

v rámci svých pravomocí přispěla k přípravě iniciativ společného plánování, které odpovídají 

těmto tématům, jakož i aktuálnímu stavu výzkumu v oblasti každého z těchto témat, na jejichž 

základě se Rada dohodne na iniciativách společného plánování;

3. Komise dne 28. dubna 20103 přijala ohledně těchto tří iniciativ společného plánování 

doporučení, na jejichž základě předsednictví vypracovalo návrh závěrů Rady. Rada dne 

26. května 20104 uvítala doporučení Komise a vzala na vědomí aktuální stav, pokud jde 

o dané tři iniciativy společného plánování.

4. Poté, co tuto otázku posoudila Pracovní skupina pro výzkum, dosáhl Výbor stálých zástupců

shody ohledně návrhu závěrů Rady ve znění uvedeném v příloze.

5. Rada pro konkurenceschopnost se proto vyzývá, aby tyto závěry přijala na svém zasedání ve 

dnech 11. a 12. října 2010.

______________

  
2 Dokument 17226/09.
3 Dokumenty 9585/10 + ADD1, 9387/10 + ADD1, 9388/10 + ADD1.
4 Dokument 10246/10.
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PŘÍLOHA

Návrh závěrů Rady o zahájení iniciativ společného plánování „Zemědělství, zajišťování 

potravin a změna klimatu“, „Kulturní dědictví a globální změny: nová výzva pro Evropu“ 

a „Zdravá strava pro zdravý život“

RADA EVROPSKÉ UNIE,

PŘIPOMÍNAJÍC

· zelenou knihu Komise ze dne 4. dubna 2007 s názvem „Evropský výzkumný prostor: nové 

perspektivy“5, v níž bylo jako jeden z hlavních cílů stanoveno zajištění souladu vnitrostátních 

a regionálních výzkumných programů a priorit v otázkách významných evropských 

společenských výzev nebo příležitostí, které jsou důležité pro všechny země nebo pro mnohé 

z nich a které vyžadují nový přístup, pokud jde o výzkumnou činnost přesahující kapacitu 

jednotlivých zemí;

· dokument o klíčových otázkách ze dne 25. února 2008 vypracovaný Radou 

pro konkurenceschopnost6, v němž byly členské státy a Komise vybídnuty, aby i nadále 

vyvíjely iniciativy společného plánování výzkumu v oblastech, kde je tento přístup vhodný, 

a umožnily tak strategičtější a lépe strukturovaný přístup k zahájení nových společných 

programů a společných výzev k předkládání projektů;

· závěry Evropské rady ze zasedání konaného ve dnech 13. a 14. března 20087, kterými byl 

zahájen nový cyklus Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost (2008 až 2010) a které 

potvrdily, že s cílem dosažení plného rozvoje inovačního a kreativního potenciálu evropských 

občanů je třeba věnovat zvláštní pozornost dalším iniciativám pro společné plánování 

ve výzkumu;

  
5 Dokument 8322/07.
6 Dokument 6933/08.
7 Dokument 7652/1/08 REV 1.
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· sdělení Komise ze dne 15. července 2008 s názvem „Cesta ke společnému plánování 

ve výzkumu: spolupráce při účinnějším řešení společných úkolů“8, v němž se členské státy 

vyzývají k zavedení postupu za účelem zesílení své spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, 

aby mohly lépe čelit nejdůležitějším společenským výzvám evropského nebo světového 

rozsahu, u nichž plní veřejný výzkum zásadní úlohu;

· své závěry ze dne 2. prosince 2008 týkající se společného plánování výzkumu v Evropě jako 

odpovědi na významné společenské výzvy9, na jejichž základě byla jako zvláštní složení 

Výboru pro vědecký a technický výzkum zřízena skupina na vysoké úrovni pro společné 

plánování (GPC), s cílem určit a odůvodnit první seznam omezeného počtu témat společného 

plánování;

· své závěry ze dne 3. prosince 200910 a ze dne 26. května 201011, v nichž vítá pokrok dosažený 

skupinou na vysoké úrovni pro společné plánování (GPC), který spočíval v určení 

a odůvodnění první a druhé fáze témat pro iniciativy společného plánování, aby Rada mohla 

dané iniciativy včas přijmout, a v nichž vyzývá Komisi, aby v rámci svých pravomocí 

přispěla k přípravě iniciativ společného plánování, které odpovídají tématům určeným 

a odůvodněným skupinou na vysoké úrovni pro společné plánování, jakož i aktuálnímu stavu 

výzkumu v oblasti každého z těchto témat, na jejichž základě se Rada dohodne 

na iniciativách společného plánování;

· své závěry ze dne 26. května 2010, v nichž vítá doporučení Komise a bere na vědomí aktuální 

stav, pokud jde o dané tři iniciativy společného plánování, jejichž názvy zní: „Zemědělství, 

zajišťování potravin a změna klimatu“12, „Kulturní dědictví a globální změny: nová výzva 

pro Evropu“13 a „Zdravá strava pro zdravý život“14;

  
8 Dokument 11935/08.
9 Úřední věstník C 24, 30.1.2009, s. 3-6.
10 Dokument 17226/09.
11 Dokument 10246/10.
12 Dokument 9585/10.
13 Dokument 9387/10.
14 Dokument 9388/10.
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· závěry Evropské rady ze zasedání konaného dne 17. června 2010, v nichž je finalizována 

strategie Evropské unie pro zaměstnanost a inteligentní a udržitelný růst podporující 

začlenění (strategie Evropa 2020)15.

1. ZDŮRAZŇUJE, že společné plánování ve výzkumu v oblasti tří navrhovaných iniciativ

· zemědělství, zajišťování potravin a změna klimatu

· kulturní dědictví a globální změny: nová výzva pro Evropu

· zdravá strava pro zdravý život

přispěje ke zmírnění roztříštěnosti výzkumného úsilí členských států a posílí mobilizaci 

dovedností, znalostí a zdrojů s cílem umožnit pokrok ve výzkumu a inovace v daných 

oblastech. V této souvislosti rovněž VYZÝVÁ Komisi, aby podporovala provádění těchto 

iniciativ a usnadnila doplňkovost s rámcovým programem;

2. VYZÝVÁ členské státy účastnící se těchto tří iniciativ, aby:

i. vypracovaly společnou vizi založenou na multidisciplinárním přístupu, která by 

objasnila, jak může spolupráce a koordinace v oblasti výzkumu na evropské úrovni 

zlepšit řešení problémů zmíněných v iniciativách s cílem zajistit účinnost společného 

úsilí členských států.

  
15 Dokument EUCO 13/10.
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ii. vypracovaly strategický program výzkumu stanovující střednědobé až dlouhodobé 

potřeby a cíle výzkumu v oblastech daných třech iniciativ. Dalším vývojem těchto 

strategických programů výzkumu by měl vzniknout prováděcí plán stanovující priority 

a lhůty, v němž by byla blíže určena opatření, nástroje a zdroje nezbytné pro jeho 

provádění.

iii. společně prováděly strategický program výzkumu, mimo jiné prostřednictvím svých 

vnitrostátních výzkumných programů nebo jiných vnitrostátních výzkumných činností.

iv. zřídily řídící strukturu v oblasti těchto tří iniciativ pověřenou stanovením vhodných 

podmínek, pravidel a postupů pro spolupráci a koordinaci a sledováním provádění 

strategického programu výzkumu. Tato řídící struktura by měla být spolehlivá, účinná 

a flexibilní a měla by zohledňovat chystané dobrovolné obecné zásady týkající se 

rámcových podmínek za účelem podpory vývoje a provádění iniciativ společného 

provádění.

v. při vytváření a provádění strategického programu výzkumu vycházely ze stávajících 

posudků Komise a zohlednily chystané dobrovolné obecné zásady týkající se 

rámcových podmínek, a to i v zájmu koordinace iniciativ společného plánování 

s dalšími činnostmi Unie v těchto oblastech.

vi. pravidelně podávaly zprávy Radě, prostřednictvím GPC (nebo Výboru pro Evropský 

výzkumný prostor (ERAC)), o pokroku a výsledcích těchto iniciativ společného 

plánování, včetně poznatků týkajících se dosahování optimální účinnosti.

3. VYZÝVÁ Komisi, aby plně zachovala charakter iniciativ společného plánování jakožto 

procesu řízeného členskými státy, a přitom:

i. k němu přispívala navrhováním doplňujících opatření na podporu iniciativ společného 

plánování. Tato opatření by mohla zahrnovat podporu společné koordinace, řídící 

struktury a vytváření strategického programu výzkumu, jakož i poskytování údajů, 

informací a analýz o současném stavu této oblasti na evropské a mezinárodní úrovni.
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ii. zvážila, jak prostřednictvím doplňujících opatření přispět ke strategickému programu

výzkumu, jakož i zda a jak usnadnit jeho prováděcí plán pomocí finančních nástrojů 

EU.

iii. v koordinaci s iniciativami společného plánování posoudila možné formy konzultací 

a spolupráce v této oblasti s příslušnými subjekty a dalšími programy na mezinárodní 

úrovni.

iv. pravidelně podávala zprávy Radě a informovala Evropský parlament o celkovém 

pokroku a výsledcích iniciativ společného plánování.

Pokud se konkrétněji týká zahájení jednotlivých tří iniciativ, Rada:

a) POKUD JDE O ZAHÁJENÍ INICIATIVY SPOLEČNÉHO PLÁNOVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE „ZEMĚDĚLSTVÍ,

ZAJIŠŤOVÁNÍ POTRAVIN A ZMĚNY KLIMATU“,

4. UZNÁVÁ, že zemědělství a lesnictví jsou vystaveny silnému působení změny klimatu, 

jelikož přímo závisejí na klimatických podmínkách, a že změna klimatu je jedním z hlavních 

problémů zemědělství při zajišťování výživy obyvatel světa, jejichž počet má podle odhadů 

do roku 2050 dosáhnout 9 miliard. Tím se zvýší poptávka po potravinách o 50 % do roku 

2030, v době, kdy se očekává, že silně poroste poptávka po biomase pro nepotravinářské 

účely Kromě toho, že se zemědělství bude potýkat se stoupajícími teplotami, nedostatkem 

vody a nepředvídatelnými klimatickými podmínkami, mělo by rovněž usilovat o snížení 

emisí (zhruba 14 % celosvětových skleníkových plynů). Zemědělství a činnosti spojené 

s využíváním orných a jiných produktivních půd jsou obecně silně vázány na schopnost 

biologických procesů zadržovat či uvolňovat uhlík. To je důležité z hlediska zmírňování 

změny klimatu.
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5. ZDŮRAZŇUJE, že výzkum musí i nadále udržitelným způsobem a za těchto podmínek 

přispívat ke zlepšování zásobování potravinami a další produkce založené na přírodních 

zdrojích, jako je lesnictví, rybolov, akvakultura, živočišná výroba a zdraví zvířat. Poznatky je 

navíc třeba transformovat do vhodných technologií a postupů.

6. BERE NA VĚDOMÍ, že v oblasti zemědělství, zajišťování potravin a změny klimatu již řada 

činností probíhá na úrovni EU a na vnitrostátní a regionální úrovni, jsou to však velmi složité 

otázky a je možné, že stávající výzkum nezahrnuje plně všechny aspekty. UZNÁVÁ proto, že 

pro členské státy by bylo přínosné, aby své činnosti koordinovaly, a vytvořily tak na evropské 

úrovni výraznější, lépe koordinovanou a účinnější a udržitelnou reakci v zájmu řešení 

problémů souvisejících se zabezpečením potravin a nebezpečím, jež představuje změna 

klimatu, globální nárůst obyvatelstva a zvyšování poptávky po potravinách 

a nepotravinářských produktech.

7. VYZÝVÁ zúčastněné členské státy, aby spolupracovaly zejména 

- se Stálým výborem pro zemědělský výzkum, aby byla zajištěna koordinace činností 

společného plánování s širším plánem zemědělského výzkumu.

- s Evropským inovačním a technologickým institutem s ohledem na určené znalostní 

a inovační společenství a příslušná budoucí znalostní a inovační společenství.

8. DOPORUČUJE zvážit v rámci prováděcího plánu následující opatření, s výhradou potřeb 

zúčastněných členských států ve strategickém programu výzkumu:

a) analýzu současného stavu a zjišťování a výměnu informací o příslušných národních 

programech a výzkumných činnostech a podobných mezinárodních činnostech;

b) posílení kapacit pro společné prognózy a posuzování technologií s cílem zajistit trvalé 

sledování nově se objevujících hrozeb a pravidelné podávání zpráv o nich;

c) výměnu informací, zdrojů, osvědčených postupů, metodik a pokynů;
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d) určení oblastí nebo výzkumných činností, které by měly prospěch z koordinace nebo 

společných výzev k předkládání návrhů nebo mobilizace zdrojů;

e) definování postupů výzkumu, který má být společně prováděn v oblastech uvedených 

v písm. d), a určení nejvhodnějších nástrojů pro provádění;

f) případně sdílení stávajících výzkumných infrastruktur nebo budování nových zařízení;

g) poskytování a šíření znalostí, inovací a mezioborových přístupů v rámci Evropy 

a po celém světě a podporu účinného využívání výsledků výzkumu s cílem udržitelným 

způsobem posílit konkurenceschopnost Evropy a tvorbu politik v zájmu evropských 

občanů;

h) podněcování lepší spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem spolu s otevřenou 

inovací mezi různými podnikatelskými odvětvími;

i) zohlednění měnících se potřeb spotřebitelů a potřeb zemědělsko-potravinářského 

průmyslu v Unii, jakož i narůstající potřeby udržitelnosti, při stanovování cílů 

pro související programy.

b) POKUD JDE O ZAHÁJENÍ INICIATIVY SPOLEČNÉHO PLÁNOVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE „KULTURNÍHO 

DĚDICTVÍ A GLOBÁLNÍCH ZMĚN: NOVÉ VÝZVY PRO EVROPU“,

9. ZDŮRAZŇUJE, že evropské kulturní dědictví je jedním z nejrozmanitějších a nejbohatších 

na světě a každoročně přitahuje miliony osob k návštěvě památek, historických center měst, 

archeologických nalezišť a muzeí a že toto dědictví je významnou součástí individuální 

i kolektivní identity, která přispívá k soudržnosti Evropské unie a vytvářením vazeb mezi 

občany hraje zásadní úlohu v evropské integraci.
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10. UPOZORŇUJE, že evropské kulturní dědictví má z ekonomického hlediska mimořádný 

význam pro odvětví cestovního ruchu, jelikož přináší odhadovaný zisk 335 miliard EUR 

ročně a řada z 9 milionů pracovních míst v odvětví cestovního ruchu je s touto oblastí přímo 

či nepřímo spojena. Trh v oblasti ochrany tohoto dědictví se odhaduje na přibližně 

5 miliard EUR ročně.

11. UZNÁVÁ, že společné účinky změny klimatu, dalších změn životního prostředí, lidských 

zásahů a bezpečnostních rizik ohrožují kulturní dědictví Evropy. Zejména změna klimatu 

může vést k nenapravitelnému poškození nebo ztrátě statků kulturního dědictví z důvodu 

jejich křehkosti a stáří. Fyzické statky [Fyzickou podstatu statků] kulturního dědictví jakožto 

symboly a pozoruhodnosti [symbolů a pozoruhodností] evropských měst a památkových 

lokalit navíc ohrožují katastrofy a bezpečnostní rizika.

12. KONSTATUJE, že v zájmu vytvoření strategií s cílem zabránit, aby tato kombinovaná rizika 

napáchala na evropském kulturním dědictví nevratné škody, je zapotřebí společného úsilí, 

a UZNÁVÁ proto, že členským státům by byla ku prospěchu koordinace jejich činností 

za účelem vybudování plně funkčního evropského prostoru v zájmu ochrany kulturního 

dědictví a posílení vedoucího postavení Evropy a konkurenceschopnosti výzkumu v této 

oblasti.

13. DOPORUČUJE zvážit v rámci prováděcího plánu následující opatření, s výhradou potřeb 

určených zúčastněnými členskými státy ve strategickém programu výzkumu:

a) analýzu současného stavu a zjišťování a výměnu informací o příslušných národních 

programech a výzkumných činnostech a podobných mezinárodních činnostech;

b) posílení kapacit pro společné prognózy a posuzování technologií, zejména co se týče 

dopadu globálních změn na statky kulturního dědictví a příslušných reakcí v oblasti 

prevence a ochrany;

c) výměnu informací, zdrojů, osvědčených postupů, metodik a pokynů;



13960/1/10 REV 1 kd/KD/jg 11
PŘÍLOHA DG C II CS

d) určení oblastí nebo výzkumných činností, které by měly prospěch z koordinace nebo 

společných výzev k předkládání návrhů nebo mobilizace zdrojů;

e) definování způsobů výzkumu, který má být společně prováděn v oblastech uvedených 

v písm. d), a určení nejvhodnějších nástrojů pro provádění;

f) zohlednění měnících se potřeb návštěvníků a spotřebitelů při definování cílů programů 

výzkumu kulturního dědictví;

g) případně sdílení stávajících výzkumných infrastruktur nebo budování nových zařízení, 

například koordinovaných databank, nebo vývoj modelů pro studium procesů 

zhoršování stavu kulturního dědictví;

h) podněcování lepší spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, jakož i otevřené 

inovace mezi různými výzkumnými činnostmi a podnikatelskými odvětvími týkajícími 

se kulturního dědictví, včetně cestovního ruchu, udržitelné správy a budování nebo 

rekonstrukce památkových lokalit, budov nebo krajiny a souvisejících podnikatelských 

služeb;

i) poskytování a šíření znalostí, inovací a mezioborových metodických přístupů v rámci 

Evropy a po celém světě a podporu účinného využívání výsledků výzkumu s cílem 

posílit udržitelným způsobem konkurenceschopnost Evropy a tvorbu politik v zájmu 

blahobytu evropských občanů;

j) budování sítí středisek, která se věnují výzkumu kulturního dědictví.
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c) POKUD JDE O ZAHÁJENÍ INICIATIVY SPOLEČNÉHO PLÁNOVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE „ZDRAVÉ 

STRAVY PRO ZDRAVÝ ŽIVOT“,

14. ZDŮRAZŇUJE, že zdraví občanů je základním předpokladem růstu a prosperity Unie. V této 

souvislosti BERE NA VĚDOMÍ, že v posledních třech desetiletích u obyvatelstva Unie 

dramaticky vzrostlo množství případů nadváhy, obezity a nemocí souvisejících se stravou

(jako jsou diabetes mellitus 2. typu, alergie, mozková mrtvice a rakovina), zejména mezi 

dětmi, a že se trend nesprávného stravování a nízké tělesné aktivity u všech skupin obyvatel 

Unie zhoršuje.

15. BERE NA VĚDOMÍ, že zavedení nákladově efektivních opatření za účelem zlepšení zdraví 

občanů by mohlo znamenat ekonomické přínosy pro společnost a zlepšení budoucí 

produktivity a konkurenceschopnosti.

16. UZNÁVÁ přínosy, kterých by mohlo být dosaženo v oblasti potravin a zdraví prostřednictvím 

společného přístupu v zájmu prevence onemocnění souvisejících se stravou, čímž by se 

zajistila koordinace výzkumu dopadů socioekonomických faktorů, způsobu života, fyzických 

aktivit a stravování na zdraví, což by významně přispělo k vytvoření plně funkčního 

evropského výzkumného prostoru zaměřeného na prevenci onemocnění souvisejících se 

stravou a posílilo vedoucí úlohu a konkurenceschopnost výzkumných činností na tomto poli.

17. DOPORUČUJE zvážit v rámci prováděcího plánu následující opatření, s výhradou potřeb 

určených zúčastněnými členskými státy ve strategickém programu výzkumu:

a) analýzu současného stavu a zjišťování a výměnu informací o příslušných národních 

programech a výzkumných činnostech a podobných mezinárodních činnostech;
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b) posílení kapacit pro společné prognózy a posuzování technologií, zejména co se týče 

určení oblastí nebo výzkumných činností, které by měly prospěch z koordinace nebo 

společných výzev k předkládání návrhů nebo mobilizace zdrojů;

c) výměnu informací, zdrojů, osvědčených postupů, metodik a pokynů, zejména 

v souvislosti s rozsáhlými kohortními studiemi a klinickými zkouškami;

d) definování postupů, včetně kritérií kvality, v případě výzkumu, který má být společně 

prováděn v oblastech uvedených v písm. b), a určení nejvhodnějších nástrojů 

pro provádění;

e) případně sdílení stávající výzkumné infrastruktury nebo budování nových zařízení, 

například koordinovaných databází, biobank nebo modelů pro extrapolování údajů 

na lidi;

f) poskytování a šíření znalostí, inovací a mezioborových přístupů v rámci Evropy […] 

a po celém světě a podporu účinného využívání výsledků výzkumu s cílem udržitelného 

posílení konkurenceschopnosti Evropy a tvorby politik v zájmu evropských občanů;

g) podněcování a podporu užší spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem spolu 

s otevřenou inovací mezi různými podnikatelskými odvětvími;

h) vytvoření sítí stávajících středisek zabývajících se zejména výzkumem souvisejícím se 

stravou, způsobem života a prevencí onemocnění;

i) kromě výzkumu zaměřeného na obyvatelstvo jako celek podporování výzkumu 

soustředěného na potravu, zdraví a problémy v oblasti výživy u rizikových 

a ohrožených skupin v evropské společnosti.

___________________


