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PŘÍLOHA
ZÁVĚRŮ RADY
O ŘÍZENÍ EVROPSKÉHO VÝZKUMNÉHO PROSTORU V BUDOUCNOSTI

RADA EVROPSKÉ UNIE,

PŘIPOMÍNAJÍC
‒

své závěry z prosince 2015 o „přezkumu poradní struktury Evropského výzkumného
prostoru“,1 v nichž byl znovu zdůrazněn význam dobře fungující poradní struktury pro
zajištění soudržného a účinného provádění EVP;

‒

zprávu Výboru pro Evropský výzkumný prostor (ERAC) z prosince 2020 s názvem „Akční
plán poradní struktury Evropského výzkumného prostoru na rok 2019“2 a získané poznatky
a stanovisko výboru ERAC z prosince 2019 o budoucnosti EVP3;

‒

své závěry z prosince 2020 o „novém evropském výzkumném prostoru“,4 který je definován
jako oblast, v níž jsou výzkumní pracovníci, znalosti a technologie podporovány a mohou se
volně pohybovat, a vyzývá Komisi a členské státy, aby v roce 2021 vypracovaly politický
program pro EVP a model víceúrovňové správy s cílem dosáhnout „nového EVP“, přičemž
zohlední prvky související se správou ve sdělení Komise ze září 2020 nazvaném „Nový EVP
pro výzkum a inovace“5;

1
2
3
4
5

Dokument 14875/15.
Dokument ERAC 1212/20.
Dokument ERAC 1201/20.
Dokument 13567/20.
Dokument 11400/20 + ADD1.
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NOVÝ KONTEXT ŘÍZENÍ EVP
1.

UZNÁVÁ, že je třeba revidovat a reformovat rámec pro řízení EVP s cílem zohlednit změnu
politického prostředí ovlivňující výzkum a inovace, podpořit investice a reformy potřebné
k zajištění našeho vedoucího postavení v oblasti vědy a potřebu účinněji využít potenciál
výzkumu a inovací pro společnost a hospodářství;

2.

JE SI VĚDOMA širšího společenského uznání a větších očekávání, pokud jde o úlohu
výzkumu a inovací a jejich využívání při řešení současných i budoucích společenských,
environmentálních a hospodářských problémů zapříčiněných mimo jiné pandemií COVID-19
a změnou klimatu, což zahrnuje i obnovenou, silnější a soudržnější evropskou politiku
v oblasti výzkumu a inovací; OPĚTOVNĚ ZDŮRAZŇUJE trvající význam základního
výzkumu vycházejícího z touhy po vědění a VYZÝVÁ členské státy a Komisi, aby nalezly
rovnováhu mezi aplikovaným a základním výzkumem a inovacemi, pokud jde o investice, jež
jsou nezbytným předpokladem pro uskutečnění nového EVP;

3.

UZNÁVÁ, že dosažení cílů definovaných v rámci EVP vyžaduje prognostickou analýzu
a stanovení priorit pro politické iniciativy v oblasti výzkumu a inovací, větší politickou
odpovědnost a účinnější promítnutí do akcí prostřednictvím koordinace na unijní, vnitrostátní
a regionální úrovni;

4.

POVAŽUJE za důležité zvláštní partnerství mezi Unií a přidruženými zeměmi, jakož
i spolupráci se zúčastněnými stranami při provádění EVP; SOUHLASÍ s individuálním
přístupem, pokud jde o zapojení přidružených zemí a zúčastněných stran do správních orgánů
s přihlédnutím k jejich příslušným úlohám při provádění EVP, jakož i k úloze příslušných
třetích zemí; a ZNOVU OPAKUJE, že spolupráce se třetími zeměmi by měla být založena
na sdílených základních hodnotách a zásadách, včetně vyvážené reciprocity a respektování
akademické svobody;
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5.

PODTRHÁVÁ meziodvětvové rozměry politiky EVP coby zásadních rysů pro jeho řízení,
které vyžadují sdílenou odpovědnost a stanovený směr politických opatření; ZDŮRAZŇUJE,
že výzkum a inovace jsou jádrem ekologické transformace, digitální transformace a dalších
meziodvětvových politických cílů a měly by přispívat ke koncipování a provádění příslušných
politik, pro něž je třeba zlepšit koordinační rozhraní a vzájemnou výměnu poznatků s těmito
odvětvovými politikami na unijní a vnitrostátní úrovni;

6.

ZDŮRAZŇUJE úlohu, již při podpoře nového EVP mohou sehrát plány pro oživení
a odolnost, rámcový program Unie pro výzkum a inovace a nástroje politiky soudržnosti;

7.

PŘIPOMÍNÁ význam začleňování genderové rovnosti do koncipování, provádění
a monitorování politik v oblasti výzkumu a inovací a BERE NA VĚDOMÍ příspěvek
lLublaňského prohlášení o genderové rovnosti v oblasti výzkumu a inovací pro akci EVP
v této oblasti;

OBNOVENÝ KONTEXT ŘÍZENÍ A POLITIKY EVP
8.

ZDŮRAZŇUJE, že nový EVP a jeho priority vyžadují komplexní přepracování stávajícího
řízení EVP s cílem racionalizovat zdroje a posílit jeho kapacitu pro účinné provádění při
současném respektování interinstitucionální rovnováhy, zásady subsidiarity a příslušných
pravomocí v oblasti výzkumu a inovací; KONSTATUJE, že nové řízení EVP by se mělo řídit
mimo jiné:
a)

paktem pro výzkum a inovace v Evropě, který stanoví základní hodnoty a zásady
výzkumu a inovací pro nový EVP, prioritní oblasti akcí EVP a mechanismy koordinace
politik;

b)

politickým programem EVP navrženým tak, aby přispíval k prioritním oblastem paktu
pro výzkum a inovace, jímž se stanoví dobrovolné akce EVP definované
a koordinované na úrovni Unie v zájmu dosažení dohodnutých výsledků;
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Politický program EVP a akce EVP
9.

ZDŮRAZŇUJE, že uskutečnění nového EVP vyžaduje, aby politický program EVP zajistil
zapojení všech příslušných aktérů, zohlednil rozmanitost státních a regionálních politických
prostředí a zaujal individuální a dobrovolný přístup. Každé tři roky podléhá schválení Radou,
přičemž se uznává dlouhodobější povaha některých akcí;

10.

Akce EVP jsou uvedeny v politickém programu EVP s cílem zajistit dopad, důvěryhodnost
a účinnost nového EVP a jejich skutečné provádění by se mělo zaměřit na splnění těchto
kritérií:
•

Relevantnost: zabývat se alespoň jednou z prioritních oblastí stanovených v doporučení
Rady o paktu pro výzkum a inovace a zajistit jasnou přidanou hodnotu společné akce;

•

Životaschopnost: jasně stanovit cíl, harmonogram, milníky, aktéry a financování, jakož
i předpokládaný příspěvek k realizaci EVP;

•

Závazek: zajistit závazek nejméně poloviny členských států Unie, zastupujících kritické
množství k zajištění široké politické podpory a poskytnutí příležitostí i mimo
účastnících se států ku prospěchu všech členských států;

11.

SOUHLASÍ se společným politickým programem EVP na období 2022–2024, jak je uveden
v příloze, MÁ ZA TO, že se jedná o dynamický dokument, který Rada může upravovat po
celou dobu jeho trvání, a VYZÝVÁ k jeho provádění ze strany Komise a členských států ve
spolupráci s přidruženými zeměmi, zúčastněnými stranami a případně příslušnými třetími
zeměmi;
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12.

VYZÝVÁ Komisi, aby pro každou akci EVP uvedenou v příloze poskytla informativní
dokumenty, a na tomto základě VYZÝVÁ Výbor pro Evropský výzkumný prostor a inovace,
aby do dubna 2022 poskytl svá stanoviska k politickému programu pro EVP s cílem usnadnit
členským státům a v příslušných případech přidruženým zemím určit v prvním pololetí
roku 2022 činnosti EVP, jichž se chtějí účastnit; VYBÍZÍ členské státy a VYZÝVÁ
přidružené země, aby poskytovaly informace o provádění činností na vnitrostátní úrovni;
ZDŮRAZŇUJE, že je na každém členském státě a přidružené zemi, aby určily, jak by akce
EVP, jichž se rozhodnou účastnit, měly být řešeny na vnitrostátní úrovni; VYZÝVÁ členské
státy a přidružené země, aby stanovily optimální vnitrostátní postup pro poskytování
informací na online platformě politiky EVP o opatřeních, včetně případných reforem či
investic, které jsou relevantní pro zvolené akce EVP a pro priority EVP, včetně těch, které se
promítají do zvolených vnitrostátních politických nástrojů, jako jsou strategie, národní akční
plány nebo harmonogramy, pokud existují;

Struktura řízení EVP
13.

SOUHLASÍ s tím, že rozhodovací a politická úloha Rady v rámci řízení EVP zahrnuje
zejména schválení dlouhodobých pokynů v podobě doporučení Rady o Paktu pro výzkum
a inovace v Evropě, střednědobých priorit v podobě politického programu pro EVP, a to jak
na základě iniciativ Komise, tak jejich revize v reakci na hodnocení politického programu pro
EVP v polovině období a na hodnocení Paktu pro výzkum a inovace v Evropě; VYZÝVÁ
Komisi, aby Radu pravidelně informovala, a to i prostřednictvím svých přípravných orgánů,
o práci fóra EVP; PŘIPOMÍNÁ úlohu Rady při poskytování dalších politických pokynů
v jakékoli fázi v souvislosti s iniciativami, jako jsou závěry Rady a usnesení Rady
o veškerých otázkách souvisejících s EVP a výzkumem a inovacemi;
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14.

VYZÝVÁ předsednictví Rady, aby zvážila pořádání konferencí o EVP na úrovni ministrů
s cílem informovat o vývoji EVP na základě práce příslušných řídících orgánů EVP, tam kde
existují6;

15.

ZNOVU JMENUJE Výbor pro Evropský výzkumný prostor a inovace (dále jen „ERAC“)
společným poradním výborem pro strategickou politiku na vysoké úrovni, který Radě, Komisi
a členským státům poskytuje včasné poradenství ohledně strategických otázek výzkumu
a inovací; KONSTATUJE, že výboru ERAC je třeba svěřit mandát, který mu umožní
poskytovat poradenství ohledně strategického směřování evropské a vnitrostátní politiky
v oblasti výzkumu a inovací; DOPORUČUJE, aby revidovaný mandát zahrnoval mimo jiné
prvky s cílem:
•

poskytovat poradenství ohledně strategických směrů politiky a budoucích trendů, které
vyžadují zdokonalení unijních a vnitrostátních politik, včetně regionálních politik
v oblasti výzkumu a inovací, a to jak stávajících, tak i v případě příštího rámcového
programu Unie pro výzkum a inovace a dalších příslušných iniciativ Unie zaměřených
na výzkum a inovace;

•

iniciovat aktualizování politického programu EVP poskytováním včasného
strategického poradenství, které bude vycházet rovněž z posuzování pokroku
dosaženého v probíhajících akcích EVP;

•

zohledňovat a poskytovat poradenství ohledně nových politických požadavků, které
splňují kritéria politického programu EVP, a to po celou dobu provádění politického
programu EVP;

•

spolupracovat se správními a koordinačními strukturami na podobné úrovni v dalších
příslušných oblastech politiky, jako je vysokoškolské vzdělávání a průmysl;

6

Dokumenty 14989/18 a 13567/20.
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16.

UZNÁVÁ úlohu fóra EVP, včetně jeho případných podskupin, jakožto orgánu zřízeného
Komisí, odpovědného za posilování koordinace v zájmu účinného provádění politického
programu EVP a za podpory Komise a členských států při provádění akcí EVP; MÁ ZA TO,
že fórum EVP by mělo:
•

spolunavrhovat a mezi Komisí a členskými státy koordinovat přípravu iniciativ Komise,
pokud jde o budoucí aktualizování politického programu EVP, a projednávat soulad
s dalšími politikami;

•

spolunavrhovat a koordinovat provádění akcí EVP mezi Komisí, členskými státy
a případně přidruženými zeměmi, zúčastněnými subjekty, jakož i příslušnými třetími
zeměmi;

•

analyzovat sledování a hodnocení provádění politického programu EVP prostřednictvím
srovnávacího přehledu EVP a informací poskytovaných prostřednictvím politické
platformy EVP a přispívat k práci Komise při vypracovávání zprávy pro Radu;

•

působit jako zprostředkovatel při přípravě dalších navrhovaných akcí EVP v měnící se
konstelaci, a to případně s podporou Unie, jakož i při výměně osvědčených postupů
týkajících se vnitrostátních politik a opatření v oblasti EVP;

DALŠÍ POSTUP
17.

VYZÝVÁ Komisi, aby do konce roku 2021 zřídila fórum EVP; DOMNÍVÁ SE, že
spolupředsednictví fóra EVP ze strany Komise a zástupců členských států povede k větší
odpovědnosti a účinnějšímu provádění obnoveného EVP; analogicky mohou podskupinám
společně předsedat Komise a/nebo členský stát, nebo podle dohody ve fóru EVP i zástupce
přidružené země nebo zúčastněného subjektu;
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18.

VYZÝVÁ Komisi, aby do poloviny roku 2022 předložila Radě rámec pro monitorování
a hodnocení provádění EVP, který byl navržen společně s fórem EVP, a aby jí poskytla
informace o pokroku při provádění politického programu EVP v polovině období, a to
na základě jednání vedených fórem EVP; PŘIPOMÍNÁ, že výbor ERAC může být kdykoli
vyzván, aby k těmto iniciativám poskytl poradenství;

19.

DOPORUČUJE, aby se účast na vybraných zasedáních fóra EVP nebo konkrétních bodech
jejich pořadu jednání při vypracovávání iniciativy Komise týkající se politického programu
EVP v zásadě omezovala na zástupce Komise a členských států a aby se zúčastněnými
stranami a přidruženými zeměmi, jakož i s příslušnými třetími zeměmi probíhaly konzultace;

20.

NAVRHUJE, aby byl v rámci fóra EVP zřízen řídící výbor složený z Komise, stávající
a nadcházející trojice předsednictví Rady za účelem přípravy jeho zasedání; DOPORUČUJE,
aby fórum EVP na základě návrhu řídícího výboru uplatňovalo pokud možno jednotný přístup
k zapojení přidružených zemí, příslušných třetích zemí a zúčastněných stran do své činnosti;

21.

MÁ ZA TO, že zúčastněné subjekty by měly být systematičtěji zapojeny do uskutečňování
EVP na unijní i vnitrostátní úrovni; ZDŮRAZŇUJE, že účast vnitrostátních subjektů by měla
být zajištěna na vnitrostátní úrovni; s ohledem na činnost fóra EVP a jeho případných
podskupin VYZÝVÁ Komisi, aby stanovila, že fórum EVP:
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•

zajistí reprezentativní zapojení těchto sedmi typů zúčastněných stran na příslušných
zasedáních zastřešujících organizací na úrovni EU nebo jiných příslušných
zastupujících organizací relevantních na úrovni EU: univerzity a další vysokoškolské
instituce, výzkumné a technologické organizace, podniky s intenzivním výzkumem
a inovacemi, včetně malých a středních podniků, jednotliví výzkumní pracovníci
a inovátoři, jak v počátečním, tak i v pokročilém stádiu kariéry, výzkumné
infrastruktury, organizace pro financování výzkumu a inovací a akademie věd;

•

zřídí otevřený, online a dobrovolný rejstřík zúčastněných stran s cílem zvýšit
transparentnost při identifikaci zúčastněných subjektů EVP zapojených do činnosti fóra
EVP a jeho případných podskupin s přihlédnutím k příslušným tematickým otázkám;

•

při projednávání možných reforem politiky výzkumu a inovací na všech příslušných
úrovních zohlední institucionální autonomii veřejných a soukromých výzkumných
organizací a institucí vysokoškolského vzdělávání;

22.

SOUHLASÍ s přezkumem mandátu ERAC s cílem zohlednit nové řízení EVP, včetně
omezení členství na zástupce členských států s vysokou úrovní výkonné odpovědnosti
za politiky v oblasti výzkumu a inovací; UZNÁVÁ přidanou hodnotu spolupředsednictví
výboru ERAC ze strany zástupců členských států a Komise a NAVRHUJE přizvat přidružené
země, jakož i příslušné třetí země, externí odborníky a zúčastněné strany, na příslušná
zasedání výboru ERAC věnovaná konkrétním bodům pořadu jednání; NAVRHUJE, aby byla
stávající a nadcházející trojice předsednictví Rady zastoupena v řídícím výboru ERAC, který
vybírá a připravuje témata pro strategická jednání výboru ERAC, v případě potřeby
s podporou ad hoc pracovních skupin výboru ERAC, a informovat podle potřeby o činnosti
fóra EVP;

23.

DOMNÍVÁ SE, že standardním přístupem k provádění akcí EVP by mělo být vytvoření
časově omezených podskupin fóra EVP, které budou zaměřené na výsledky a cíle, bude-li to
řádně odůvodněno;
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24.

NAVRHUJE, aby v zájmu koordinace a provádění politiky výzkumu a inovací v oblasti
výzkumných infrastruktur a partnerství v oblasti výzkumu a inovací, stálých struktur řízení,
Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), partnerského
znalostního centra a řídícího výboru evropského cloudu pro otevřenou vědu (EOSC)
pokračovaly ve své práci jako nezávislé skupiny odborníků Komise a úzce koordinovaly
činnost s fórem EVP a pravidelně jej informovaly; ZDŮRAZŇUJE, že tyto struktury by měly
zohledňovat obnovený přístup ke správě EVP, včetně možnosti, aby jim předsedali nebo
spolupředsedali zástupci Komise a/nebo členských států;

25.

VYZDVIHUJE integraci a strukturování výzkumné infrastruktury na všech úrovních, včetně
elektronických infrastruktur, do evropského znalostního a inovačního ekosystému,
POTVRZUJE plán ESFRI přijatý v roce 2021, VÍTÁ probíhající hodnocení právního rámce
konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) a OPAKUJE svou výzvu Komisi, aby
do roku 2022 předložila příští zprávu o provádění konsorcia;

26.

SOUHLASÍ s tím, že v rámci působnosti Rady již nebudou fungovat tyto stávající skupiny
v oblasti EVP: specializovaná složení ERAC skupiny na vysoké úrovni pro společné
plánování (GPC), strategické fórum pro mezinárodní vědecko-technickou spolupráci (SFIC),
stálé pracovní skupiny pro lidské zdroje a mobilitu, pro genderovou rovnost v oblasti
výzkumu a inovací, jakož i pro pro otevřenou vědu a inovace; DOPORUČUJE, aby byla
jejich činnost zohledňována, a pokud tak rozhodne fórum EVP, aby pokračovala v rámci fóra
EVP v rozsahu, v jakém přispívá k provádění nového politického programu EVP;

27.

UZNÁVÁ, že nový globální přístup k výzkumu a inovacím, jak je uveden v závěrech Rady
o „Globálním přístupu k výzkumu a inovacím – Evropská strategie mezinárodní spolupráce
v měnícím se světě“, DOPORUČUJE zřízení stálé podskupiny fóra EVP, jíž spolupředsedají
členské státy a Komise, aby zohlednila práci vykonanou fórem SFIC a pokračovala v ní;
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28.

VYZÝVÁ členské státy, přidružené a další příslušné třetí země, aby zajistily odpovídající
zdroje pro provádění, sledování a hodnocení akcí a priorit EVP na vnitrostátní a/nebo
regionální úrovni; NALÉHAVĚ VYZÝVÁ Komisi, aby při realizaci online politické
platformy a vedení dvoustranných dialogů mezi členskými státy a Komisí usilovala o snížení
byrokracie a administrativní zátěže.
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PŘÍLOHA PŘÍLOHY
POLITICKÝ PROGRAM EVP NA OBDOBÍ 2022–2024

Tento politický program EVP stanoví katalog dobrovolných akcí EVP na období 2022–2024
s cílem přispět k prioritním oblastem vymezeným v doporučení Rady o Paktu pro výzkum a inovace
v Evropě. Jedná se o první krok ke komplexnímu řešení prioritních oblastí stanovených v paktu.
Členské státy a přidružené země se vyzývají, aby určily, kterých akcí se chtějí účastnit, a jak by tyto
akce měly být řešeny na vnitrostátní úrovni. Následná vydání politického programu EVP budou tyto
akce v dlouhodobém horizontu dále doplňovat.
Vychází především ze sdělení Komise „Nový Evropský výzkumný prostor pro výzkum a inovace“
a ze závěrů Rady z prosince 2020 o „novém evropském výzkumném prostoru“ a z května 2021
s názvem „Prohloubení EVP: Zajištění atraktivní a udržitelné profesní dráhy a pracovních
podmínek pro výzkumné pracovníky a uskutečnění cirkulace mozků“ a sdělení ze září 2021
o „globálním přístupu k výzkumu a inovacím“.
Následující akce EVP jsou seřazeny podle prioritních oblastí Paktu pro výzkum a inovace:
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Prioritní oblast: Prohloubení skutečně funkčního vnitřního trhu znalostí
Akce EVP

Výsledky
•

Zavést zásady otevřené vědy a určit osvědčené postupy v oblasti otevřené
vědy

1. Umožnit otevřené sdílení znalostí a opakované využití výsledků výzkumu, mimo
jiné prostřednictvím rozvoje evropského cloudu pro otevřenou vědu (EOSC)

•
•
•

2. Navrhnout legislativní a regulační rámec EU v oblasti autorských práv a dat,
který by byl vhodný pro výzkum
•
•
3. Pokročit k reformě systému posuzování výzkumu, výzkumných pracovníků
a institucí s cílem zlepšit jejich kvalitu, výkonnost a dopad

•
•
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Zavádět základní složky a služby evropského cloudu pro otevřenou vědu
(EOSC) a sdružovat stávající datové infrastruktury v Evropě a usilovat
o interoperabilitu výzkumných dat
Zavést monitorovací mechanismus pro sběr dat a srovnávání investic, politik,
výstupů digitálního výzkumu, dovedností v oblasti otevřené vědy a kapacit
infrastruktury souvisejících s EOSC
Identifikovat překážky a výzvy v přístupu k výsledkům výzkumu a inovací
financovaných z veřejných prostředků a jejich opětovném použití; jakož
i k publikacím a datům pro vědecké účely a určit potenciální dopady
na výzkum prostřednictvím analýzy příslušných ustanovení právních předpisů
EU v oblasti autorských práv a dat a souvisejících regulačních rámců
a příslušných institucionálních a vnitrostátních iniciativ
Navrhnout legislativní i nelegislativní opatření ke zlepšení stávajících
legislativních a regulačních rámců EU v oblasti autorských práv a dat
Analýza právních a správních překážek na vnitrostátní a nadnárodní úrovni
pro moderní systém posuzování výzkumu
Vytvořit koalici evropských investorů do výzkumu a subjektů zabývajících se
výzkumem, kteří se dohodnou na novém přístupu k posuzování výzkumu, a to
po rozsáhlých a inkluzivních konzultacích na evropské i mezinárodní úrovni
Prováděcí plán koalice pro zavedení nového přístupu, včetně pilotních
projektů v různých oblastech
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•

4. Podporovat atraktivní a udržitelné profesní dráhy ve výzkumu, vyváženou
mobilitu talentů a mezinárodní, mezioborovou a meziodvětvovou mobilitu napříč
EVP

•
•
•
•
•
•
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Vytvoření evropského rámce pro profesní dráhy ve výzkumu a soubor
podpůrných opatření ke zvýšení přitažlivosti výzkumných profesí
v akademickém prostředí i mimo něj
Zřídit středisko pro sledování profesních drah ve výzkumu
Revidovat chartu a kodex pro výzkumné pracovníky
Zřízení talentové platformy EVP jako jednotné internetové brány ke službám,
sítím a portálům EURAXESS, včetně HRS4R a RESAVER
Zahájit iniciativu ERA4You na podporu mobility talentů mezi odvětvími
a napříč EU
Výměna osvědčených postupů, pokud jde o systémy výzkumu a inovací
na podporu vyvážené mobility výzkumných pracovníků
Pilotní projekt s aliancí evropských univerzit pro evropský rámec pro profesní
dráhu v oblasti výzkumu
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•
•
5. Prosazovat genderovou rovnost a podporovat začleňování i s přihlédnutím
k Lublaňskému prohlášení

•
•

•
6. Prohloubení EVP prostřednictvím ochrany akademické svobody v Evropě

•
•

•
•
7. Aktualizovat pokyny EU pro lepší zhodnocení znalostí
•
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Vytvořit mechanismus koordinace politik na podporu všech aspektů
genderové rovnosti prostřednictvím inkluzivních plánů a politik v oblasti
genderové rovnosti a zvláštní síť EU pro jejich provádění
Strategie k potírání genderově podmíněného násilí, včetně sexuálního
obtěžování v evropském systému výzkumu a inovací a k zajištění genderové
rovnosti v pracovním prostředí prostřednictvím institucionální změny
v jakékoli organizaci podporující či provádějící výzkum
Politický přístup k posílení genderové rovnosti, která se zaměřuje
na začleňování genderového hlediska na podporu nového EVP
Ve spolupráci s vnitrostátními organizacemi financujícími výzkum
vypracovat zásady pro začlenění a hodnocení genderové perspektivy
do obsahu výzkumu a inovací
Usnadnit rozvoj politického přístupu k ochraně svobody vědeckého výzkumu
v Evropě na základě Bonnské deklarace o svobodě vědeckého výzkumu
Podporovat zainteresované organizace při provádění doporučení obsažených
v pokynech ohledně zahraničního vměšování
Zveřejnění první evropské monitorovací zprávy o svobodě vědeckého
výzkumu
Vypracovat a schválit obecné zásady pro zhodnocení znalostí
Vypracování kodexu zásad pro inteligentní využívání duševního vlastnictví ve
spolupráci se zúčastněnými stranami
Vypracování kodexu správné praxe pro výzkumné pracovníky v oblasti
normalizace
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•
•

8. Posílit udržitelnost, dostupnost a odolnost výzkumných infrastruktur v EVP

•
•
•
•

9. Podporovat pozitivní prostředí a rovné podmínky pro mezinárodní spolupráci
založenou na vzájemnosti

•
•
•
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Strategická analýza prostředí evropské výzkumné infrastruktury
Širší a udržitelnější přístup všech zemí k evropským výzkumným
infrastrukturám a jejich službám a revize Evropské charty přístupu
k výzkumným infrastrukturám
Aktualizace plánu ESFRI a provádění rámce pro monitorování výkonnosti
výzkumných infrastruktur
Zpráva o rámci ERIC
Intenzivnější spolupráce mezi výzkumnými infrastrukturami, elektronickými
infrastrukturami a zúčastněnými stranami, mimo jiné prostřednictvím
evropského cloudu pro otevřenou vědu
Dále rozvíjet hodnoty a zásady mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu
a inovací, jak jsou stanoveny v závěrech Rady o globálním přístupu
k výzkumu a inovacím – Evropská strategie mezinárodní spolupráce
v měnícím se světě, která má být prosazována v mnohostranných dialozích
s partnerskými zeměmi a mezinárodními fóry
Zahájit pilotní iniciativu týkající se přístupu Team Europe k určitému
světovému regionu a/nebo tématu
Vypracovat program pro evropskou vědeckou diplomacii
Podporovat koordinovaný společný přístup k zapojení do mnohostranných
iniciativ

ph/vmu
ECOMP.3.B.

17

CS

Prioritní oblast: Společně se začít zabývat výzvami, které přináší souběžná zelená a digitální
transformace, a zvýšit zapojení společnosti do EVP
Akce EVP

Výsledky

10. Učinit z misí a partnerství EU v oblasti výzkumu a inovací klíčové přispěvatele
do EVP

•
•
•
•

11. EVP pro ekologickou transformaci
•
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Sdílet informace, vytvářet povědomí a budovat odpovědnost, pokud jde
o výzkumné a inovační mise EU na vnitrostátní, regionální a komunitní
úrovni s cílem podnítit zapojení občanů
Sledovat výkonnost partnerství a způsob, jakým přispívají k novému EVP
a jeho souboru hodnot a zásad (na základě činnosti partnerského znalostního
centra)
Politický přístup k rámci spolupráce v oblasti bezpečných a udržitelných
nízkouhlíkových energetických technologií prostřednictvím výzkumu
a inovací
Rozvoj pilotní akce EVP v oblasti výzkumu a inovací zaměřené na zelený
vodík při současném zajištění souladu s dalšími souvisejícími iniciativami
a aniž je dotčena relevantnost širšího přístupu k výzkumu vodíku
a souvisejícím inovacím
ERA4FutureWork: politický přístup (na vnitrostátní, regionální, místní
a unijní úrovni) k řešení problematiky financování výzkumu a vývoje pro
budoucnost práce
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•

•
•

12. Urychlit ekologickou / digitální transformaci klíčových průmyslových
ekosystémů Evropy

•
•
•
•
13. Umožnit vysokoškolským institucím rozvíjet se v souladu s EVP a v součinnosti
s Evropským prostorem vzdělávání

•
•
•
•

14. Přiblížení vědy občanům

•
•
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Konzultační proces týkající se potřeb v oblasti výzkumu a inovací
v jednotlivých odvětvích, a to i pokud jde o dovednosti a zvyšování
kvalifikace, digitalizaci, normalizaci v oblasti výzkumu a inovací, společné
technologické plány a výzkumné a technologické infrastruktury
Vytvořit stabilní politický rámec pro lepší podporu základního výzkumu
na vnitrostátní a evropské úrovni za účelem tvorby průlomových poznatků
a inovací
Vypracování politického přístupu k propojení průmyslových politik a politik
v oblasti výzkumu a inovací, zejména pokud jde o to, jak uspíšit zavádění
výsledků výzkumu a inovací v průmyslu, jakož i spuštění pilotních projektů
v oblasti dopravy a energetických ekosystémů
Vypracování plánů průmyslových technologií, pokud jde o nízkouhlíkové
technologie pro energeticky náročná průmyslová odvětví a pro oběhové
průmyslové technologie
Rozvoj koordinačního mechanismu, který průmyslu poskytne technologické
infrastruktury potřebné k testování, validaci a rozšiřování škály inovací
Řešení sociální adaptace na ekologické (a digitální) transformace
Podporovat univerzity v jejich digitální transformaci, mimo jiné
prostřednictvím iniciativ, jako jsou propojené univerzity;
Vypracovat a přijmout politický přístup s cílem vybavit výzkumné pracovníky
dovednostmi potřebnými pro interoperabilní profesní dráhu v akademickém
prostředí i mimo něj
Politický přístup na budoucí úrovni EU pro podporu dalšího rozvoje VŠ
institucí, mimo jiné prostřednictvím iniciativy evropské excelence
a konsolidace iniciativy „Evropské univerzity“
Rozšíření iniciativy „Plastic Pirates – Go Europe!“ (Plastoví piráti – Do toho,
Evropo!)
Spuštění Evropského města vědy během Evropského roku mládeže
a navazování kontaktů mezi různými evropskými městy.
Analýza proveditelnosti pro sdruženou „síť vědeckých médií EU“ s cílem
zajistit větší množství faktické publicistiky o vědě
Navrhnout mechanismus koordinace politik týkající se postupů zapojení
veřejnosti, včetně zapojení občanů do vědeckých procesů
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Prioritní oblast: Rozšíření přístupu k excelenci výzkumu a inovací v celé Unii
Akce EVP

Výsledky
•

15. Budování regionálních a vnitrostátních ekosystémů v oblasti výzkumu a inovací
s cílem zlepšit regionální / celostátní excelenci a konkurenceschopnost

•

16. Zlepšení přístupu k excelenci napříč EU

•
•
•

17. Posílit strategickou kapacitu evropských veřejných organizací provádějících
výzkum
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•

Určit a řídit centra EVP s cílem umožnit vznik konkurenceschopných
ekosystémů v oblasti výzkumu a inovací v celé EU, překlenout územní
mezery a zajistit snadnější tok talentů a investic
Konzultační proces týkající se budoucí dvoustranné spolupráce v oblasti
výzkumu a inovací s cílem posílit a propojit excelenci výzkumu a inovací
v Evropském výzkumném prostoru
Vytvoření specializované pracovní skupiny v rámci fóra EVP s cílem zlepšit
přístup k excelenci
Koncipování a provádění individuálně přizpůsobené podpory pro jednotlivé
členské státy
Politický přístup k potenciálu programu COST v zájmu zlepšení přístupu
k excelenci napříč EU
Provedení iniciativy v oblasti vědeckého managementu s nejméně
100 zúčastněnými institucemi v celé Evropě
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Prioritní oblast: Pokračování ve vzájemně sladěných investicích do výzkumu a inovací
a reformách výzkumu a inovací
Akce EVP

Výsledky

18. Usnadnit vnitrostátní proces nebo přípravu nástroje politiky EVP k identifikaci
probíhajících nebo plánovaných opatření přispívajících k provádění EVP

•
•

19. Zavedení účinného a účelného monitorovacího mechanismu EVP

•

20. Podpora stanovování priorit, koordinace a směřování investic do výzkumu
a inovací a souvisejících reforem

14308/21
PŘÍLOHA

•

Zajištění koordinace mezi EU a členskými státy, pokud jde o vymezení
a provádění vnitrostátních politických přístupů na podporu EVP
Rozvíjet online platformu politiky EVP s cílem vytvořit jednotný, spolehlivý
a kvalitní celostátní systém podávání zpráv, který bude sloužit jako zdroj
informací pro online politickou platformu, a to s přihlédnutím ke stávajícím
nástrojům
Vypracovat srovnávací přehled EVP s cílem sledovat pokrok při plnění priorit
EVP na úrovni EU i realizaci jednotlivých opatření EVP na úrovni členských
států s přihlédnutím ke stávajícím nástrojům
Rozvíjet a prosazovat přijetí politického a investičního přístupu
prostřednictvím dvoustranných a mnohostranných politických dialogů s cílem
podpořit zainteresované členské státy při upřednostňování investic
do výzkumu a inovací, včetně synergií mezi programy EU a vnitrostátními
programy, jakož i provádění strukturálních reforem
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