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ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ
Výroční zpráva o pokroku dosaženém v roce 2009 společnými podniky pro společné
technologické iniciativy
1. ÚVOD
Výroční zpráva o pokroku dosaženém společnými podniky pro společné technologické
iniciativy (dále jen „SP STI“) se sestavuje podle čl. 11 odst. 1 odpovídajícího nařízení Rady o
zřízení dotyčného SP STI1, kde se uvádí:
„Komise předkládá Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu o pokroku dosaženém
společným podnikem pro [název STI]. Ve zprávě jsou obsaženy údaje o realizaci včetně počtu
předložených návrhů, návrhů vybraných pro financování, typů účastníků včetně malých a
středních podniků a [statistické údaje dané země].“
V případě Čistého nebe se v čl. 11 odst. 1 nařízení Rady č. 2008/71/ES2 rovněž stanoví:
„Tato výroční zpráva bude podle potřeby zejména zahrnovat výsledky nástroje pro hodnocení
technologií, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 1 stanov.“
Tento dokument představuje druhou zprávu o pokroku dosaženém těmito SP STI. Je k němu
přiložen pracovní dokument útvarů Komise, který obsahuje v podstatě statistické informace o
výzkumných činnostech SP STI v roce 2009.
2.

POKROK V ROCE 2009

2.1.

PŘÍPRAVNÁ OPATŘENÍ

V roce 2009 byla provedeny další přípravné práce k založení SP STI, zejména v oblasti
rozpočtových pravidel SP STI, požadavků na účetní systém, plánu přijímání zaměstnanců,
prováděcích opatření ke služebnímu řádu, výběrových řízení na zaměstnanecká místa, a
zejména jmenování čtyř výkonných ředitelů, vzorové dohody o grantu SP, vzorové obecné
finanční dohody mezi Komisí a SP, dokumentace pro veřejná nabídková řízení, rámce interní
kontroly SP a dohody o zřízení sídla s belgickými orgány. SP STI byly umístěny do budovy
COVE v Bruselu.
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K těmto pěti společným technologickým iniciativám patří: Iniciativa pro inovativní léčiva (jež
podporuje vývoj nových znalostí, nástrojů a metod pro nová léčiva, nařízení Rady č. 2008/73/ES,
http://imi.europa.eu), Čisté nebe (jež usiluje o zvýšení konkurenceschopnosti evropského leteckého
průmyslu a zároveň o snížení emisí a hluku, nařízení Rady č. 2008/71/ES, http://www.cleansky.eu),
Palivové články a vodík (jež se snaží urychlit vývoj a šíření zásobování vodíkem a technologií
palivových článků, nařízení Rady č. 2008/521/ES, http://www.fch-ju.eu), ARTEMIS (jež se zabývá
vestavěnými počítačovými systémy, nařízení Rady č. 2008/74/ES, http://www.artemis-ju.eu), ENIAC
(jež je zaměřena na velmi vysokou úroveň miniaturizace potřebnou pro příští generaci
nanoelektronických komponentů, nařízení Rady č. 2008/72/ES, www.eniac.eu).
Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 1-20 a oprava v Úř. věst. L 220, 15.8.2008, s. 35.
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Na podzim roku 2009 získaly IMI, Čisté nebe a ARTEMIS provozní schopnost k provádění
svého rozpočtu (zvanou též „autonomie“). Tyto SP STI nyní fungují bez přímého zapojení
Komise do jejich každodenní práce.
2.2.

FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU

V roce 2009 vyhlásily všechny SP veřejná nabídková řízení. ARTEMIS zveřejnila svou
druhou výzvu k předkládání nabídek dne 5. března 2009 a ENIAC dne 19. března 2009. Čisté
nebe zveřejnilo výzvy pro partnery dne 15. června 2009 a dne 25. listopadu 2009. PČV
publikovala svou druhou výzvu k předkládání návrhů dne 2. července 2009. A IMI
publikovala svou druhou výzvu k předkládání návrhů dne 27. listopadu 2009. Podrobné
informace k těmto výzvám jsou obsaženy v pracovním dokumentu útvarů Komise, který je
přiložen k této výroční zprávě.
2.3.

POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ NÁSTROJE K HODNOCENÍ TECHNOLOGIÍ
PODLE ČL. 8 ODST. 1 STANOV ČISTÉHO NEBE

V roce 2009 nebyly předloženy výsledky hodnocení nástroje k hodnocení technologií, neboť
se stále ještě začleňovaly různé složky nástroje. Na rok 2010 je naplánován kalibrační postup
týkající se dopadu současné generace letadel na životní prostředí, což poskytne referenční
hodnotu pro budoucí srovnání, a tak se budou moci zpřesnit environmentální cíle Čistého
nebe.
3.

VÝHLED NA ČINNOSTI V ROCE 2010 A V DALŠÍCH LETECH

V roce 2010 SP STI nadále sehrávaly svou úlohu při utváření výzkumného prostředí Evropy a
integraci průmyslového výzkumu ve svých oblastech činnosti.
V roce 2010 přiznala Komise autonomii posledním dvěma SP STI, totiž ENIAC a PČV. To
znamenalo ukončení veškerého zapojení Komise v rámci přípravných období pro SP STI
zahájených podle sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický vývoj a
demonstrace.
V roce 2010 zahájila Komise činnosti týkající se prvních průběžných hodnocení SP STI podle
čl. 11 odst. 2 nařízení Rady o zřízení dotyčných SP STI. Tato průběžná hodnocení provedla
Komise za pomoci nezávislých odborníků a zabývala se otázkami souvisejícími s kvalitou a
efektivitou, jakož i pokrokem při směřování k vytyčeným cílům. Závěry těchto průběžných
hodnocení budou později sděleny Parlamentu a Radě spolu s připomínkami Komise a
případně opatřeními k novelizaci regulačního rámce SP STI.
4.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace lze obdržet na adrese http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/home_en.html, což je
ústřední přístup k internetovým stránkám jednotlivých SP STI.
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