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Informace o aktivitách kyperského předsednictví
(2. polovina 2012)

Po Dánsku přebírá od 1. července 2012 předsednictví Rady EU Kypr. Předsednictví stojí
na 4 horizontálních prioritách:
-

efektivnější a udržitelnější Evropa (sem spadají programy Horizont 2020, kohezní
politika, zemědělská politika a rozpočet)

-

lépe fungující prorůstová ekonomika (toto téma zahrnuje fiskální konsolidaci, vyřešení
ekonomické krize, atd.)

-

Evropa vstřícná občanům (sociální začleňování, zaměstnanost mladých lidí, řešení
azylového systému)

-

Evropa bližší sousedům (zahraniční politika, zaměření na státy EUROMED1)

Pro výzkum a vývoj si Kypr stanovil 4 prioritní témata:
-

dokumenty k Horizontu 2020

-

dokumenty k Evropskému technologickému a inovačnímu institutu

-

Rámec Evropského výzkumného prostoru (dále jen „Rámec ERA“, toto téma
je v souvislosti s dokončením ERA v roce 2014)

-

mezinárodní spolupráce (sdělení EK k mezinárodní spolupráci, zaměření se na státy
EUROMED)

V rámci agendy Horizontu 2020 se budou projednávat dokumenty Pravidla účasti, Specifický
program a dokument o EURATOMu, ambicí kyperského předsednictví je přijmout ke všem
výše zmíněným dokumentům obecný přístup2. U agendy EIT bude velmi záležet na rozpočtu,
nicméně se předpokládá přijetí částečného obecného přístupu. U Rámce ERA, kde se bude
hovořit o dokončení Evropského výzkumného prostoru do roku 2014, a partnerství v rámci
ERA by měla vydat Komise své Sdělení během léta, závěry Rady by měly být přijaty
v prosinci. Téma mezinárodní spolupráce se bude probírat na prosincové Radě, státům
EUROMEDu se věnovalo neformální zasedání Rada pro konkurenceschopnost v červenci.
Kyperské předsednictví a ČR:
Během kyperského předsednictví se budou detailně rozebírat jednotlivé dokumenty,
především dokument o pravidlech účasti. Pro ČR, stejně jako pro ostatní nové členské státy,
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EUROMED zahrnuje 16 mimoevropských států: Albánie, Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Egypt,
Izrael, Jordánsko, Libanon, Mauretánie, Monako, Černá Hora, Maroko, Sýrie, Tunis, Turecko a Palestinské
území.
2
Obecný přístup je neformální většinový souhlas v rámci Rady EU, než se k materiálu vyjádří Evropský
parlament. Tento proces zrychlí postup, nicméně tento obecný přístup není oficiálním přijetím dokumentu.

je důležité dále rozvíjet článek, který hovoří o jednotném trhu výzkumných pracovníků
a připravil tak půdu pro další diskuse k otázce osobních nákladů právě v dokumentu pravidel
účasti. Způsob řešení se pomalu již konkretizuje, nicméně tento proces bude probíhat celé
kyperské předsednictví. Jednou z bariér účasti nových členských států v rámcových
programech je velmi rozdílná výše platů účastníků konsorcia. Platy výzkumných pracovníků
se liší až 12ti násobně, a to bez ohledu na vědecké kvality jednotlivce. ČR, i další státy EU
12 podporuje možnost účtovat osobní náklady na základě sazeb jednotkových nákladů nejen
pro majitele malých a středních podniků za předpokladu, že nedojde k výraznému snížení
podpořených projektů.
Balíček dokumentů k Horizontu 2020 je jedním z nejdůležitějších v těchto měsících, je třeba
mu věnovat velkou pozornost, je neustále třeba sledovat vývoj a charakter připomínek
ostatních států a diskutovat je s příslušnými orgány a institucemi.
U oblasti EIT se v současné době ČR snaží o vyjasněné dokumentu, což by mohlo být
přínosem při procesu zapojení se organizací z ČR do aktivit EIT, respektive jednotlivých
KICů3. České instituce v minulých letech neprojevily zájem o zapojení do aktivit EIT. V roce
2012 projevil zájem CzechGlobe, který zahájil jednání o možnosti přístupu ke Climate KIC.
Vzhledem k výraznému navýšení finančních prostředků pro aktivity EIT v období 2014-2020
se vedou v otázce zapojení se do těchto aktivit neformální jednání s představiteli výzkumu,
vývoje a inovací i vysokých škol v oblasti energetiky a potravinové bezpečnosti.
Co se rámce Evropského výzkumného prostoru týče, i v tomto případě ČR již vypracovala
svou rámcovou pozici, kterou bude uplatňovat při diskusi k dokumentu, který bude
představen během léta.
Doporučení pro následující pololetí:
Klíčovým dokumentem kyperského předsednictví jsou pravidla účasti v novém programu
Horizont 2020, která významným způsobem ovlivní i účast českých výzkumných organizací a
podniků v tomto programu.

3

Znalostní a inovační společenství (KIC) jsou hlavním nástrojem integrace, soustřeďují své úsilí v dlouhodobé
perspektivě na otázky významných společenských výzev.

