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prostoru přijaté dne 22. května 2007. 
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NÁVRH 

ZÁVĚRŮ RADY  

O VÝZKUMNÝCH INFRASTRUKTURÁCH 

V EVROPSKÉM VÝZKUMNÉM PROSTORU 

 

PŘIPOMÍNAJÍC svá usnesení o „vytvoření evropského výzkumného a inovačního prostoru“ ze dne 

15. června 20001, „uskutečnění evropského výzkumného a inovačního prostoru“ ze dne 

16. listopadu 20002 a „investicích do výzkumu na podporu evropského růstu a 

konkurenceschopnosti“ ze dne 22. září 20033; své závěry ze dne 27. června 2001 o „infrastrukturách 

v evropském výzkumném prostoru“4 a ze dne 25. a 26. listopadu 2004 nazvané „Budoucí evropská 

politika na podporu výzkumu“5; a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze 

dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, 

technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)6; 

 

RADA 

 

1. UZNÁVÁ vynikající práci Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury 

(ESFRI) při vypracování prvotního evropského plánu postupu pro nové a výrazně 

modernizované výzkumné infrastruktury7 celoevropského významu, kterou provedlo na 

základě mandátu Rady z listopadu roku 2004; DOPORUČUJE, aby ESFRI tento plán postupu 

pravidelně aktualizovalo za účelem přizpůsobení se rychlému vývoji potřeb v oblasti vědy a 

technologie; VÍTÁ dynamickou podporu, která má být podle sedmého rámcového programu 

ES pro výzkum poskytnuta přípravné fázi evropských výzkumných infrastruktur, zejména 

projektům obsaženým v plánu postupu ESFRI; 

 

                                                 
1 Úř. věst. C 205, 19.7.2000, s. 1-3. 
2 Úř. věst. C 374, 28.12.2000, s. 1-3. 
3 Úř. věst. C 250, 18.10.2003, s. 2-3. 
4 Dokument 9932/01 (Presse 243). 
5 Dokument 14687/04 (Presse 323). 
6 Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1-41. 
7 „ESFRI, evropský plán postupu pro výzkumné infrastruktury, zpráva za rok 2006, 

Lucemburk“ (Úřad pro úřední tisky EU) 2006. 
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2. BERE NA VĚDOMÍ, že nejdůležitější celosvětoví partneři Evropy výrazně investují do 

moderních rozsáhlých výzkumných infrastruktur; ZDŮRAZŇUJE, že je důležité zahájit 

provádění projektů, například projektů obsažených v plánu postupu ESFRI; 

 

3. VYZÝVÁ členské státy, aby při zohlednění směřování navrženého ESFRI vypracovaly nebo 

posílily své vnitrostátní plány postupu a strategie týkající se výzkumných infrastruktur, aby 

sestavily dlouhodobé plány investic a navzájem koordinovaly své budoucí činnosti, a dosáhly 

tak v evropském výzkumném prostoru úspor z rozsahu a umožnily účinnější rozvoj a využití 

výzkumných kapacit; POZNAMENÁVÁ, že ne všechny oblasti vědy jsou v Evropě stejně 

dobře strukturovány a organizovány; VYZÝVÁ společenství, která nejsou tak dobře 

strukturovaná, aby se dále začleňovala a byla iniciativnější na evropské úrovni; 

 

4. VYZÝVÁ členské státy, aby usnadnily dialog s cílem vytvořit silné skupiny členských států 

s proměnlivou konfigurací, které budou mít zájem na společné výstavbě a fungování projektů 

obsažených v plánu postupu ESFRI, a aby využily příležitosti evropských konferencí 

o výzkumných infrastrukturách, zejména 4. evropské konference o výzkumných 

infrastrukturách, která se bude konat v Hamburku v červnu roku 2007; 

 

5. BERE NA VĚDOMÍ potenciál finančních nástrojů, například finančního nástroje pro sdílení 

rizik a strukturálních fondů, pokud jde o doplnění regionálních, národních nebo evropských 

fondů pro provádění projektů v oblasti výzkumných infrastruktur; ZDŮRAZŇUJE, že je 

důležité rozvinout mezi těmito různými zdroji financování součinnost, a vyzývá Komisi, aby 

tuto součinnost podpořila; 

 

6. POZNAMENÁVÁ, že přístup k výzkumným infrastrukturám a specializovaným službám je 

pro výzkumnou obec v Evropě i nadále prioritou; ZDŮRAZŇUJE, že v průběhu sedmého 

rámcového programu je nutné se na tyto činnosti trvale zaměřit; 

 

7. JE SI VĚDOMA TOHO, že některé infrastruktury uvedené v plánu postupu ESFRI mají 

celosvětový rozměr, a VYZÝVÁ Komisi a členské státy, aby prozkoumaly možnosti 

mezinárodní spolupráce s nejdůležitějšími celosvětovými aktéry na vhodných fórech. 

 

 


