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A 2012-es ciprusi
soros elnökség célkitűzései
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2012. július 1-jétől december 31-ig Ciprus veszi át Dániától az Európai Tanácsának soros
elnökségét. Az elnökség programja a szolidaritás és a kohézió fogalmai köré épül, amely
következő négy prioritás mentén körvonalazódik:
 egy hatékonyabb és fenntarthatóbb Európa
 nagy teljesítményű és növekedésorientált európai gazdaság
 szolidaritással és szociális összetartással rendelkező „polgárközeli” Európa
 Európa egy „szomszédközelibb” világban
A ciprusi soros elnökség célkitűzése tehát „egy jobb Európa” megvalósítása.
Egy hatékonyabb Európa
A ciprusi soros elnökség kiemelkedő figyelmet kíván szentelni az Európai Unió 20142020-as költségvetésének kidolgozására és elfogadtatására, amelynek során
elsősorban a kohéziós alap korlátjainak kérdését illetően kell megegyezést találni. A
legfőbb cél egy olyan költségvetési tervezet létrehozása, amely garantálja az
igazságosabb és hatékonyabb EU-háztartást, javítja a foglalkoztatási lehetőségeket és
támogatja a növekedést.
A további törekvések között még helyet kap a közös agrár- és halászati politika, a
kohéziós politika, valamint a kutatás-fejlesztési politika.
Az elnökség programjában kiemelkedő helyet foglal el az energiapolitika is, amely
elsősorban a transzeurópai közlekedési, telekommunikációs hálózat fejlesztését
célozza meg („Connecting Europe”).
A ciprusi elnökség kiemelten fontosnak tartja továbbá egy egységes tengerügyi
szabályzat kialakítását, illetve a tengeri kereskedelem megreformálását.
Egy növekedésorientált Európa
Ciprus támogatja egy olyan pénzügyi keret kialakítását, amely átláthatóbb adózást
biztosít. Annak érdekében, hogy az Európai Unió kilábaljon a gazdasági válságból, a
ciprusi kormánynak fontos az EU 2020 Stratégia megvalósításának felügyelete,
továbbá a pénzügyi szolgáltatások szabályozási kereteinek megteremtése. Mindezek
megteremtése érdekében piaci átláthatóságra van szükség az ügyfelek és a befektetők
nagyobb és hatékonyabb védelméért.
Az elnökségi programban szerepel még az egységes belső piac megerősítése.
Egy „polgárközelibb” Európa
A „polgárközeli” Európa megvalósítása érdekében a fiatal korosztály
munkanélküliségi rátájának leszorításáért száll síkra Ciprus, amellyel párhuzamosan
törekszik létrehozni a közös menekültügyi rendszert 2012 végére. Az elnökség
számára fontos a 2012-es tematikus év Az aktív idősödés és a generációk közötti
szolidaritás éve. A személyes adatok védelme pedig szintén az elnökség prioritásai
között szerepel.
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Egy „szomszédközelibb” Európa
Az Európai Unió szomszédsági politikáját a ciprusi soros elnökség idején alapvetően
a déli bővítés és a földközi-tengeri partnerországokkal való szorosabb
együttműködés határozzák meg. Mindezeket pedig egy megerősített EU-külpolitika
keretein belül kívánja az elnökség megvalósítani.
A ciprusi elnökség és a kultúra
Oktatás, Ifjúság, Sport
A ciprusi soros elnökség kiemelten támogatja azt az elképzelést, amely szerint az EU
2020 Stratégia megvalósításában a kultúra döntő szerepet játszik. Ennek érdekében
az elnökség a következő hangsúlyos pontokat tartja szem előtt:
 a kultúra társadalmi dimenzióinak további támogatása
 a kulturális kormányzás erősítése
 a kulturális területen történő kutatások elősegítése
A kulturális területen belül nyomatékos szerepet tulajdonítanak az „Európa a
polgárokért 2014-2020” névvel fémjelzett új programnak is. A program által kívánják
erősíteni az uniós polgárok aktív részvételét az európai integrációban, valamint a
közös európai identitás kialakulását.
A ciprusi soros elnökség során rendezik meg „A kulturális kormányzás a mai
globalizált világban” című konferenciát. A rendezvény középpontjában a
hatékonyabb kultúrpolitika, és a kulturális-társadalmi összetartás erősítése áll.
Az Oktatás, Ifjúság, Kultúra és Sport Tanácsa
A Tanács keretein belül az oktatásért, kultúráért és sportért felelős miniszterek
működnek együtt. Az évente háromszor-négyszer ülésező Tanács aktuális
súlypontjai mindig az adott időszakban tárgyalt témakörökhöz igazodnak. Az
Európai Unió szerepe a Tanács munkájában elsősorban az, hogy a tagok közötti
együttműködés kereteit garantálja.
Oktatás
Az Oktatási Bizottság a Tanács ciprusi elnökségének ideje alatt határozatokat készít
elő az Európai Unió oktatási minisztereinek. A határozatok az oktatási szint széles
rétegét foglalják magukba: az általános és szakmai képzésen keresztül, a felsőoktatási
képzésen át, a felnőtt- és továbbképzés is megtalálható a palettán. A Bizottság
munkája a tagországokat támogatja az általános és a szakképzés területein belül.
Ifjúsági Munkacsoport
A munkacsoport tevékenysége az ifjúsági kérdések köré épül. A munkájuk magába
foglal olyan horizontális kérdéseket, mint például az aktív polgári értelem, az
informális és a formális tanulás értékeinek elismerése, továbbá hangsúlyt fektet olyan
területekre, mint a foglalkoztatás és az egészségügy.
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Sport
Ciprus soros elnökségének idejére külön munkacsoportot hozott létre, amely a
sportot az Európai Unión belül a tagállamok szintjén képviseli. A csoport
tevékenységi köre szoros összefüggésben áll az Európai Unió 2011-től érvényes,
sportra vonatkozó munkatervezetével. Egyik kiemelkedő témája az a doppingellenes
projekt, amelyet a munkacsoport és a WADA (World Anti Doping Agency)
együttműködése határoz meg.
EU Ifjúsági Konferencia
Az Európai Tanács a ciprusi elnökség ideje alatt Nicosián 2012. szeptember 11-13-án
rendezi meg az EU Ifjúsági Konferenciát, amelynek az a célja, hogy a lengyel-dánciprusi Trió Elnökség feladatait és elért eredményeit összegezze, közös nevezőre
hozva a fiatalok és a döntéshozók véleményét. A konferencia fő témája a „Fiatalok
demokratikus társadalmi részvétele Európában”. A konferencia megfelelő keretet
biztosít a strukturált párbeszédhez az ifjúságpolitika terén, így mára az Európai Unió
ifjúsági stratégiájának elengedhetetlen részévé vált.
Audiovizuális ágazat
Az audiovizuális média Ciprus szerint az egyik legmagasabb prioritást képezi a mai
globalizált világban, hiszen segítségével lehetővé válik a hatékony alkalmazkodás a
globalizációhoz, az európai kulturális és nyelvi sokszínűséghez.
Ennek értelmében a soros elnökség törekszik arra, hogy a Kreatív Európa
programtervezetet az Európai Unió keretein belül támogassa. A projektben olyan,
ma még különálló programok kapnak helyet, mint a „Kultúra”, a „Média” vagy a
„MEDIA Mundus”, amelyek olyan kis- és középvállalatok támogatási eszközökhöz
való hozzáférését könnyítik meg, amelyeknek tevékenysége a kultúra legkülönfélébb
területeihez kapcsolódik.
Az elnökség ezen kívül síkra száll a gyermekek számára biztosítani kívánt könnyebb
internet-hozzáférésért is. Ezenkívül az elnökség nagy érdeklődéssel követi az európai
film fejlődését a digitális korban.
Linkek



http://www.cyparliament2012.eu/
http://www.cy2012.eu/en/page/home

Néhány kulturális rendezvény


2012.05.18-2013.01.18. „Anthropos: Ciprus történelme az előidőtől a XX. századig”:
a kiállítás az emberi történelem alakulását követi nyomon az akerámiai
neolitikumtól a római korig, amelynek leletei Choirikoitiából (az egyik
legrégebbi Cipruson feltárt településből) származnak. (Nikosia)



2012.06.23-2012.08.18. „Korai nyár”: Haris Epaminonda munkái nyomán az
érdeklődő bepillanthat a csodálat és a misztifikáció világába. A kiállítás egy
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nyitott elbeszélői nézőpontot mutat be, segítségül hívva a képzeletet, a
könyveket, a fényképeket, videókat és kisebb szobrokat. (Lisszabon)


2012.08.28-2012.08.29. „Kultúráért felelős miniszterek találkozója”: a találkozó
kulcspontja a közösségi kulturális értékek deklarációjának elfogadása, egy
hatékonyabb kulturális politika, szociális kohézió, kulturális sokszínűség
megteremtése. (FILOXENIA Konferencia Központ, Lefkosia-Nikosia)



2012.09.05-2012.09.06. „Elnökségi konferencia a műveltségről”: A konferencia az
Európai Bizottsággal együttműködve száll síkra az oktatásért, a
többnyelvűségért, az ifjúságért és a kultúráért, legfőbb célként kitűzve a
műveltség színvonalának emelését. A találkozó során megvitatják és
kiértékelik a korábbi jelentések eredményeit, amelyen minden EU-tagállam
politikusai és kutatói részt vehetnek. A konferencia eredményei és
következtetései lehetőséget nyújtanak arra, hogy soron következő tervezeteket
dolgozzanak ki a műveltség fontosságára való erőteljes politikai és szociális
figyelemfelkeltés érdekében.



2012.10.07-2013.01.07.
„Aphrodite,
a
Földközi-tenger istennője”: az Aphroditekultusz, annak ellenére, hogy rendkívüli
népszerűségnek örvend, a görög
befolyás hatására alakult ki Cipruson. A
kiállítás
a
görögök
kulturális
befolyásának a fokozatait érzékelteti,
továbbá bemutatja az egyes korszakokra
jellemző kultuszjegyeket is. (Róma)



2012.10.20-2013.01.20. „Az arany városa: Polis Chrysochous régészete”: a Princeton
Egyetemen a Marion Arsinoe-i királyságból (a mai Polis Chysochous)
származó legfiatalabb ásatások állnak a középpontban, de korábbi ásatások
eredményeit is kiállítják, amelyeket egy svéd expedíció tárt fel. (New Jersey)



2012.10.26-2013.01.28. „Középkori Ciprus”: a Louvre-ban számtalan ciprusi és
franciaországi múzeumból mutatnak be gyűjteményeket, amelyek a korai
keresztény korszak végétől a velencei korszak végéig terjedő időszakot
ábrázolják, különös tekintettel a középkori vallásra, technikai fejlettségre és az
építészetre.



2012.10.30-2013.02.27. „Antik Ciprus: Kultúrák dialógusban”: a kiállítás a ciprusi
kultúrát mutatja be a prehisztorikus korszaktól a római korszak végéig; olyan
egyedülálló ásatásokat lehet megtekinteni, amelyek a szigetet a legkülönfélébb
szempontból jelenítik meg. (Brüsszel)
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