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18–МЕСЕЧНА ПРОГРАМА 
НА ИСПАНСКОТО, БЕЛГИЙСКОТО И УНГАРСКОТО 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВА

ВЪВЕДЕНИЕ

В настоящия документ е изложена комбинираната програма на испанското, белгийското и 

унгарското председателства за периода от януари 2010 г. до юни 2011 г. Той е разделен на 

две части. Първата част съдържа стратегическата рамка на програмата, поставена в по-широк 

контекст, по-специално в перспективата на по-дългосрочните цели, продължаващи през 

трите последователни председателства. По тази причина, в съответствие с Процедурния 

правилник на Съвета, по този раздел бяха проведени консултации с бъдещите полско, датско 

и кипърско председателства. Втората част съдържа оперативната програма, определяща 

въпросите, които се очаква да бъдат разгледани през 18-месечния период.

Трите председателства ще упражняват съответните си функции въз основа на новия Договор, 

който влезе в сила на 1 декември 2009 г. Те ще положат всички усилия да гарантират 

безпрепятствено функциониране на новите правила и разпоредби. Това предполага много 

тясно сътрудничество между трите председателства, както и между тях и новия председател 

на Европейския съвет и върховния представител, който ще председателства Съвета по 

външни работи. Същевременно председателствата ще разчитат до голяма степен на приноса 

на новата Комисия въз основа на политическите насоки, изложени от председателя ѝ през 

септември 2009 г. и работната ѝ програма. Те ще работят много тясно и с Европейския 

парламент, чиято роля беше значително засилена от Договора от Лисабон.
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ЧАСТ І

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА

В бързо променящия се свят сме изправени пред редица безпрецедентни предизвикателства, 

които е необходимо да се преодоляват колективно и с решителност. Единствено действайки 

заедно в рамките на Европейския съюз ще можем да играем водеща роля и да упражняваме 

значително влияние по основните въпроси на световно равнище.

Необходимо е да работим за Европейски съюз, който да стои по-близо до гражданите си и 

техните грижи. Във връзка с това ще насърчаваме целеви политики, които носят пряка полза 

за гражданите. За тази цел можем да разчитаме на постиженията от миналото и на 

икономическите, социалните и културните ресурси, включително културното разнообразие, 

които са уникални за Европа.

Следващите 18 месеца ще бъдат решаващи за полагане на основите на изцяло устойчив 

модел на растеж, който отговаря ефективно на настоящите и бъдещите предизвикателства.

Договорът от Лисабон ще подобри способността на Съюза да се справя по-ефикасно с тези 

предизвикателства.

Задачата ни е да изградим по-обединена и по-интегрирана Европа — Европа, способна да се 

справя с глобалните предизвикателства.

°

° °

Преразглеждането на Лисабонската стратегия е основен приоритет. Стремежът ни е да 

поставим началото на нова стратегическа политическа рамка, за да изградим Европа, която е 

способна да превъзмогне кризата и която насърчава устойчивия растеж и заетостта, както и 

иновациите и конкурентоспособността, засилва социалното, икономическото и 

териториалното сближаване, бори се с изменението на климата и укрепва енергийната 

сигурност.
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При разработването на нова стратегия ще бъдат взети изцяло предвид докладите за напредъка 
по европейския план за възстановяване и националните планове за възстановяване. Тя ще 
спомогне за изпълнението на Европейската стратегия за заетостта в контекста на 
демографските и екологичните предизвикателства. Лисабонската стратегия за периода след 
2010 г. трябва да бъде съобразена с многообразието в ЕС. По-конкретно, тя следва да бъде по-
ясно изразена, да се основава на силна политика на сближаване и да спомогне да се преодолее 
изоставането на районите и социалните групи в неравностойно положение. Една от основните 
цели на новата стратегия трябва да бъде справянето с отрицателните икономически и социални 
последици от финансовата криза.

Научноизследователската и развойна дейност и иновациите следва да продължат да играят 
основна роля в това отношение въз основа на разпоредбите на Договора от Лисабон. Следва 
да се използват докрай възможностите, които се предлагат от силен и добре функциониращ 
единен пазар, включително пълноценното упражняване на четирите свободи. Европа се 
нуждае от засилена промишлена база, модернизиран сектор на услугите и жизнена 
икономика на селските райони.

Новата стратегия следва да определя реалистични общи цели за следващите десет години, 
като поставя специален акцент върху растежа и работните места. Тя следва да включва и 
преглед на всички механизми за прилагане, с цел да се гарантира по-съгласуван и ефективен 
процес на определяне на политиките. По-специално е необходимо да осигурим засилено 
участие на съответните заинтересовани страни, включително на местно и регионално 
равнище, за да постигнем най-добри резултати по отношение на растежа и работните места.
Трите председателства ще бъдат напълно подготвени да разгледат евентуални нови 
инициативи от Комисията и приветстват по-специално обявената „Стратегия на ЕС за 
2020 г.“ и възможната рамка за качеството за услугите от общ интерес.

Финансовата криза показа слабостите в икономическата и финансовата система. Трябва да се 
подобри регулирането и надзора на финансовите пазари. По-специално, важно е бързо да
приключи работата по законодателните предложения, с които се създават Европейският 
комитет за системен риск и европейските надзорни органи, така че те да започнат да 
функционират до края на 2010 г.

Ще трябва бързо да приключи работата по важни въпроси като прозрачността, включително 
подобрени методи за оценка на активите и подобрено вземане на решения във финансовата 
сфера, да се укрепи рамката за пруденциален надзор (капиталовите изисквания и разпоредби), в 
т.ч. антицикличните елементи, както и да се укрепи инфраструктурата на капиталовите пазари.
Трите председателства ще продължат да укрепват единния пазар във финансовите услуги.
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Внимателно ще трябва да се изработят, приложат и наблюдават подходящи координирани и 

специфични за всяка държава стратегии за оттегляне на паричното и фискално стимулиране, 

така че да се осигурят необходимите условия за връщане към стабилен растеж, устойчиви 

публични финанси, подкрепяща икономическа и финансова среда, заетост и по-добро социално 

сближаване.

По всички тези въпроси ЕС трябва да продължи да разработва координирани позиции и да 

играе ключова роля на световната сцена, по-специално в рамките на Г–20 и в Международния 

валутен фонд (МВФ) и Световната банка. Специално внимание следва да бъде отделено на 

ролята и отговорностите на еврозоната.

Въз основа на изготвената от Комисията оценка на постигнатия досега напредък, както и на 

процеса на широки консултации с държавите-членки, със социалните партньори и с 

гражданското общество, трите председателства ще могат актуално да разгледат обновената 

социална програма от юли 2008 г. Бъдещите действия в социалната област следва да имат 

широк обхват, включително поетите ангажименти в рамките на Европейския пакт за 

младежта и Стратегията за младежта, Европейския пакт за равенство между половете и 

Европейския пакт за семейството. Особено внимание следва да се отдели на прилагането на 

Здравната стратегия на ЕС за 2008—2013 г.

2010 г. ще бъде Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване. Борбата 

с бедността и социалната маргинализация ще представлява основна цел, като особено внимание 

ще бъде отделено на безработните, децата, живеещи в бедност, работещите бедни и семействата 

с един родител. Европейската година на доброволческите дейности (2011 г.) също ще има важна 

роля.
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Борбата с дискриминацията и насърчаването на интеграцията са основни ценности, които се 

споделят от целия Европейски съюз. Принципът за равенството между половете е основна 

грижа и ще бъде интегриран в цялата Лисабонска стратегия за периода след 2010 г. Ще 

започне работата по нов план за равенството между жените и мъжете. Първостепенно 

внимание ще се отдели на въпроса за насилието срещу жените и последващите действия по 

прилагането на Европейския пакт за равенство между половете. Друг ключов въпрос в 

социалната сфера е интегрирането на политиките за хората с увреждания, като се вземе 

предвид прилагането на принципа за всеобща достъпност, за да се постигне пълноценното им 

участие; борбата със социалните и фискалните измами; социалната и икономическата 

интеграция на ромите; разпространяването на европейския социален модел в рамките на 

многостранните и двустранните външни отношения; както и изпълнението на Програмата на 

МОТ за достоен труд .

°

° °

Прилагането и евентуалното преразглеждане на законодателния пакет в областта на 

енергетиката и климата е първостепенен приоритет за трите председателства. ЕС ще 

трябва да поддържа водещата си роля в международните преговори в областта на 

изменението на климата в контекста на резултатите от конференцията в Копенхаген 

(COP 15). Този резултат ще бъде оценен в началото на 2010 г., като се обърне специално 

внимание на последиците за европейската промишленост и икономика, както и на 

последиците за гражданите.

Нов план за действие в областта на енергетиката ще бъде изработен за Европа за 2010—2014 г. 

с оглед приемането му на пролетното заседание на Европейския съвет през 2010 г. Новият план 

в областта на енергетиката ще зададе рамката, в която европейската енергийна политика ще 

продължи да се развива и укрепва. Специално внимание ще бъде отделено на териториалното и 

социалното сближаване по отношение на енергийните доставки. Трите председателства ще 

поощряват и засилват действията за подобряване и насърчаване на използването на 

възобновяеми енергийни източници, енергийната ефективност на сградите, енергийните 

инфраструктури, екологичните транспортни средства и продукти.
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Енергийната сигурност остава основен въпрос. Ще бъде приет нов инструмент на ЕС за 

енергийна сигурност и инфраструктурни инвестиции, насочен към разнообразяване на 

енергийните източници, произхода на доставките и транзитните пътища, както и към 

определяне и насърчаване на разработването на проекти за междусистемни връзки.

Специално внимание трябва да се отдели на повишената степен на солидарност между 

държавите-членки при извънредни обстоятелства. Трябва да се укрепят регионалните или 

двустранни договорености за солидарност, отнасящи се до смущенията в доставките. Като се 

има предвид значението на енергийната ефективност в укрепването на енергийната 

сигурност и справянето с изменението на климата, ще бъде приет амбициозен обновен план 

за действие за енергийна ефективност.

В контекста на оценката на общата транспортна политика ще се развиват екологичните 

транспортни средства и ще се подобрява интермодалността. Освен това ще се отдаде 

първостепенно значение на преразглеждането на трансевропейските транспортни мрежи.

Спирането на загубата на биологично разнообразие, включително защитата на горите от 

природни бедствия, остава приоритет, което ще доведе до изработването на цялостна 

Европейска стратегия за биологичното разнообразие за периода след 2010 г. Друга 

нововъзникваща важна тема ще бъде развитието на устойчиво използване на природните 

ресурси, по-специално на устойчиво управление на водите, което е от основно значение при 

осигуряването на всеобщ достъп до чиста и безопасна вода както за европейското население, 

така и за екосистемите.

Политиката на сближаване запазва функциите си на инструмент на ЕС за солидарност, с 

оглед да се подпомогне конвергенцията на държавите-членки и регионите, да се смекчат 

структурните трудности, да се засили конкурентоспособността. По-нататъшната политика на 

сближаване ще продължи да допринася за основните цели, установени в Договора.

Във връзка с това показателно значение ще има стартирането и прилагането на стратегия на ЕС 

за региона на река Дунав. Трите председателства подкрепят разработването и прилагането на 

нова стратегия за най-отдалечените региони.
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Селското стопанство е стратегически сектор, който има изключително значение за 

функционирането на другите икономически сектори и служи за основа за икономическото и 

социалното развитие на селските райони. Предстоящите обсъждания на общата 

селскостопанска политика за периода след 2013 г. ще бъдат от решаващо значение.

Бъдещата реформа ще насочи специални грижи в областта на укрепването на двата стълба на 

общата селскостопанска политика и насърчаването на сигурността, безопасността, 

устойчивостта и иновациите в областта на изхранването, както и реагирането на глобални 

предизвикателства.

Морските ресурси трябва да бъдат използвани по устойчив начин. Поради това реформата на 

общата политика в областта на рибарството ще има основно значение за оцеляването на 

този икономически сектор. Нейната главна цел ще бъде управлението на риболовните 

дейности, с оглед да се осигури икономическа, социална и екологична жизнеспособност, 

като се има предвид, че най-значителните отрицателни фактори са прекомерният риболов и 

свръхкапацитетът на флота.

°

° °

Трите председателства ще се съсредоточат върху ефективното прилагане на новата 

многогодишна програма за развитие на пространството на свобода, сигурност и 

правосъдие (Стокхолмска програма). Предизвикателството ще бъде да се осигури 

зачитането на основните свободи и неприкосновеността на личния живот, като 

същевременно се гарантира най-висока степен на защита и сигурност в Европа. От 

решаващо значение ще бъде да се постигне добър баланс между мерките в областта на 

правоприлагането и мерките за защита на личните права, правовия ред и международните 

правни норми за защита. Постигането на европейско пространството на правосъдие ще бъде 

консолидирано допълнително. Първостепенно значение ще имат механизмите, улесняващи 

достъпа на хората до съдилищата, като се гарантира на всички справедлив и лесен достъп до 

правосъдие. Специално внимание ще бъде отделено на прилагането на всеобщия принцип за 

взаимно признаване и на хармонизирането и консолидирането на законодателството. Ще 

продължи работата по по-нататъшното задълбочаване и разширяване на Шенгенското 

пространство въз основа на договорените критерии.
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Разработването на ориентирана към бъдещето и цялостна европейска политика за 

имиграцията и убежището ще остане основна цел на Европейския съюз. Европейският 

пакт за имиграцията и убежището ще осигури основата за по-нататъшно развитие в тази 

област, както и действията, планирани за прилагането на Глобалния подход към миграцията.

Подобряването на сигурността в Съюза и защитата на живота и безопасността на 

европейските граждани остава водещ приоритет. Борбата с тероризма, с организираната и с 

трансграничната престъпност, с трафика на хора и трафика на наркотици ще продължи чрез 

по-ефективно сътрудничество между държавите-членки, институциите на ЕС и 

компетентните органи. Накрая, външното измерение на тези политики ще бъде засилено 

допълнително.

°

° °

Процесът на разширяване ще продължи в контекста на обновения консенсус за 

разширяване. Приключването на преговорите за присъединяване на Хърватия и 

подписването и ратифицирането на договора за присъединяване ще бъдат приоритет в 

програмата. Ще бъдат положени усилия за създаване на условия, които ще дадат възможност 

за по-устойчив и видим напредък във водените с Турция преговори за присъединяване.

Предвиждат се последващи действия във връзка с кандидатурата на бившата югославска 

република Македония за членство. Председателствата ще разгледат трите кандидатури за 

членство, внесени от Албания, Исландия и Черна гора, съгласно разпоредбите на Договора.

ЕС ще продължи да укрепва европейската перспектива за държавите от Западните Балкани

чрез процеса на стабилизиране и асоцииране и Солунската програма. ЕС ще използва всички 

налични инструменти, за да спомогне за стабилността и просперитета в региона.

Сигурността, стабилността и просперитетът на Европа ще бъдат утвърждавани и чрез 

цялостното прилагане на европейската политика за съседство, с оглед да се улеснят 

устойчивото икономическо развитие и стабилността в региона. Източното партньорство и 

Съюзът за Средиземноморието ще се развиват по координиран и балансиран начин.
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ЕС ще се стреми да подобри ефективността, съгласуваността и видимостта на външните 

действия на ЕС, с оглед да се засили развитието на автентична и ефективна многостранна 

система. Това ще се осъществи, като се отчитат интересите на ЕС и се вземат под внимание 

неотменните ценности, на които се гради общото дело на ЕС и неговата сигурност.

Създаването на новата длъжност „върховен представител“ и на Европейската служба за 

външна дейност ще позволи да се засили ролята на ЕС на световната сцена. Отношенията на 

ЕС с най-значимите му двустранни и регионални партньори ще продължат да се развиват, 

по-специално чрез организиране на срещи на най-високо политическо равнище.

Общата търговска политика остава важен аспект на многостранните действия на ЕС. ЕС 

ще продължи да прилага двупистов подход в стремежа си към глобално, всеобхватно и 

балансирано споразумение по преговорите от Доха, като същевременно продължи работата 

по регионалните и двустранните търговски споразумение и настоява за по-нататъшно 

подобряване на достъпа до пазари.

Защитата и утвърждаването на правата на човека и основните свободи и тяхното 

пълноценно интегриране във всички политики на ЕС ще продължи да бъде приоритет във 

външните действия на ЕС.

ЕС е най-големият донор и търговски партньор в света и като такъв той ще продължи да 

насърчава постигането на международни ангажименти за количество и качество на помощта, 

както и за стратегическо партньорство с развиващите се страни, по-специално във връзка с 

целите на хилядолетието за развитие. Специално внимание ще бъде отделено на нуждите 

на развиващите се държави в контекста на световната финансова и икономическа криза.

Следва да се укрепи тяхната способност за адаптиране към измененията на климата и да се 

увеличат средствата, които те отделят за опазване на биологичното разнообразие, 

сигурността на изхранването и устойчивото развитие.
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Развитието на граждански и военни способности също ще продължи. Европейският съюз 
следва да бъде в състояние да продължи да допринася за управлението на кризи, за 
разрешаването на конфликти и за стабилизиране, като използва посочените по-горе 
способности. ЕС ще продължи да сътрудничи тясно с ООН, НАТО, ОССЕ, Африканския 
съюз и с други регионални организации в областта на управлението на кризи.

Трите председателства ще подпомагат развитието на консулска защита за всички 
европейски граждани, не само извън територията на Европейския съюз, но и по време на 
движение и постоянно пребиваване в други държави-членки.

°
° °

Изброените по-горе предизвикателства могат да бъдат преодолени, а целите постигнати, 
само ако ЕС притежава необходимите инструменти за осъществяване на стремежите си.

Прегледът на бюджета предоставя възможност да се обсъдят начините за адаптиране на 
финансовите средства на ЕС към неговите стремежи, така че да се състави бюджет, 
ориентиран към общите политики и отразяващ новите предизвикателства пред Съюза.

С цел да се изготви следващата финансова перспектива, трите председателства в 
сътрудничество с Комисията ще обсъдят бъдещето на ресурсите на Съюза и на политиките 
на ЕС, като политиката на сближаване, селското стопанство, енергетиката, околната среда и 
научните изследвания, развойната дейност и иновациите, както и външните действия на ЕС, 
в съответствие с разпоредбите на договорите и със заключенията на Европейския съвет от 
декември 2005 г.

Договорът от Лисабон, който влезе в сила на 1 декември 2009 г., ще позволи на ЕС да 
функционира по-ефективно и по-демократично благодарение по-специално на 
усъвършенстваните процедури за вземане на решения и новите правни основания, които 
предлага. Трите председателства ще продължат необходимата работа, за да се гарантира
всеобщо и цялостно прилагане на Договора.

***
**
*
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ЧАСТ ІІ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ОБЩИ ВЪПРОСИ — ХОРИЗОНТАЛНИ ВЪПРОСИ

Новият договор

Влизането в сила на Договора от Лисабон предоставя на Съюза нова правна рамка за 

действие. Подготвителната работа по прилагането му даде възможност за гладкото му 

влизане в сила. Все още предстои да бъдат приложени или финализирани определени 

разпоредби. Във връзка с това председателят на Европейския съвет, трите председателства, 

Комисията и върховният представител ще продължат работата по този неотложен въпрос.

Следва да бъдат използвани пълноценно предоставените от новия договор възможности, по-

конкретно във връзка с правото на инициатива на гражданите, с присъединяването на ЕС 

към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, както и с 

новата роля, предоставена на националните парламенти.

Лисабонската стратегия за периода след 2010 г. (ЕС 2020 г.)

Преразглеждането на действащата Лисабонска стратегия ще представлява основен 

приоритет за трите председателства. Въз основа на предложенията на Комисията за 

Лисабонската стратегия за периода след 2010 г. и като се има предвид работата на Групата 

за размисъл, ръководена от Фелипе Гонзалес, както и приносът на Европейския парламент и 

на консултативните органи (Европейския икономически и социален комитет, Комитета на 

регионите), трите председателства ще изработят рамка с цел постигането на резултати по

предизвикателствата, които са от най-голямо значение за гражданите на Европа.

Тази политическа рамка ще разглежда бъдещите предизвикателствата в областта на 

икономиката, заетостта, социалната сфера и околната среда, както и определянето на цели за 

Лисабонската стратегия за периода след 2010 г. със специално внимание към растежа и 

работните места. По отношение на управлението, Европейският съвет ще продължи да играе 

централна роля, като насочва процеса.
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При преразглеждането на действащата Лисабонска стратегия ще се обърне внимание на 

всички аспекти на механизмите за прилагане, включително управлението и участието на 

различни заинтересовани страни.

В периода след финансовата и икономическа криза и кризата в заетостта новата стратегия 

определено ще вземе под внимание резултатите от първите оценки на въздействието от 

европейския план за възстановяване и съответните национални планове за възстановяване.

Други компоненти и елементи, които следва да намерят отражение в Лисабонската 

стратегия за периода след 2010 г., ще бъдат разгледани по-подробно в съответните глави.

Правилното функциониране и задълбочаването на вътрешния пазар е от съществено 

значение. Наша обща цел е да постигнем напълно интегриран вътрешен пазар, в който 

четирите свободи са надлежно гарантирани.

Изменение на климата / енергийна сигурност

Борбата с изменението на климата изисква настоящият модел на развитие да се 

трансформира в модел на развитие с ниски нива на въглеродни емисии, с което да се намали 

зависимостта от изкопаеми горива. Това ще повиши енергийната сигурност и ще спомогне 

за укрепването на нови области на икономическа дейност. Като се има предвид, че 

необходимото смекчаване на последиците от емисиите на парникови газове и адаптирането 

към изменението на климата са две страни на един и същи процес, жизнено важно е да се 

изработи съответен план за действие, който да бъде координиран и ефективен. По този 

начин действията за справяне с изменението на климата предоставят възможност да се 

укрепи измерението на устойчивостта на секторните политики, от които най-значими са 

енергийната политика, транспортната политика, политиката в областта на 

научноизследователската и развойната дейност и иновациите, политиката на сближаване, 

общата селскостопанска политика (ОСП) и общата политика в областта на рибарството, 

както и миграционната политика и свързаните с нея финансови последици. ЕС следва да 

продължи да играе активна роля и в укрепването на международното сътрудничество.

Трите председателства ще отделят възможно най-голямо внимание на действията, 

произтичащи от конференцията в Копенхаген.
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С цел да се подобри енергийната сигурност, която също е важна за икономическото 

развитие на ЕС, трябва да се увеличат усилията за междусистемни връзки и диверсификация 

на енергийните доставчици, източници и пътища. За да се преодолеят смущенията в 

доставките, следва да се разработят допълнителни гъвкави, ефикасни и прозрачни 

механизми за реагиране при криза, предназначени за доставчиците на петрол и природен 

газ. Енергийната ефективност, включително преразглеждането на плана за действие в 

областта на енергийната ефективност, е едно от основните средства за подобряване на 

енергийната сигурност. Изключително важно е да се установят и премахнат пречките пред 

инвестициите в проекти за междусистемни връзки, енергия от възобновяеми източници и 

устойчиво използване на изкопаеми горива. Външните отношения в областта на 

енергетиката играят много важна роля. Следва да се развива диверсификацията на пътища и 

средства. По тази причина Съюзът следва да „говори с един глас“ по външноенергийните

въпроси в диалога си с държавите доставчици, транзитните държави и държавите 

потребителки.

Средносрочен преглед на финансовата рамка / следваща финансова перспектива

Трите председателства ще отделят необходимото внимание на текущия процес на преглед 

на бюджета и политиките на ЕС. Този процес представлява възможност да се обсъдят 

начините за адаптиране на европейския бюджет към предизвикателствата, с които трябва да 

се справят всички държави-членки. Резултатът трябва да бъде бюджет, ориентиран към 

общите политики и отразяващ новите предизвикателства пред Съюза.

В този контекст и с оглед на подготовката за следващата финансова рамка, трите 

председателства в сътрудничество с Комисията ще обсъдят бъдещето на собствените 

ресурси и на стратегическите цели за 2020 г. и разходите за общите политики на ЕС, като 

научноизследователска и развойна дейност и иновации, енергетика, околна среда, външна 

помощ, политика на сближаване и селско стопанство. Това ще бъде извършено в 

съответствие с разпоредбите на Договорите и заключенията на Европейския съвет от 2005 г.

Освен това трите председателства ще съсредоточат усилията си да гарантират, че 

обсъжданията на собствените ресурси и разходите на ЕС ще се провеждат едновременно, 

при спазване на принципите на достатъчност, постепенност, справедливост и солидарност, 

като трябва да се запази балансът между реформите и стабилността на разходите.
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Политика на сближаване, териториално сближаване и развитие на градовете

Политиката на сближаване има за цел да се намалят несъответствията между равнищата на 

развитие на различните региони, като по този начин се поставят основите за балансирано и 

устойчиво икономическо, социално и териториално развитие. Тя запазва значението си в 

бъдеще. Същевременно тя е и важен инструмент за осъществяването на единния пазар и 

единната парична единица.

Трите председателства ще се стремят към разгръщането на широкообхватен и задълбочен 

дебат по регионалната политика за периода след 2014 г. Това ще предостави възможност за 

анализ и задълбочено обсъждане на Стратегическия доклад от 2010 г. и на Петия доклад за 

сближаването.

Председателствата ще придвижат напред работата по бъдещето на политиката със специално 

внимание към нейните структури и опростяването на правилата и процедурите ѝ. Те ще 

действат заедно при оценяването и преразглеждането на аспектите на териториалното 

измерение на политиката на сближаване и при приемането на териториалната програма през 

2011 г.

По отношение на развитието на градовете, трите председателства ще продължат да работят 

по прилагането на Хартата от Лайпциг. Сред приоритетните въпроси ще бъдат 

интегрираното обновяване на градската среда, градското измерение на изменението на 

климата, икономическата криза и демографските предизвикателства.

По отношение на жилищните въпроси, особено в градските райони, председателствата ще се 

съсредоточат върху социалното сближаване, качеството на жилищата и енергийната 

ефективност на сградите, по-специално в програмите за обновяване на градската среда.
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Стратегия за региона на река Дунав

През юни 2009 г. Европейският съвет прикани Комисията да представи до края на 2010 г. 

стратегия на ЕС за региона на река Дунав. Трите председателства ще придвижат напред 

инициативата, която отговаря добре на целите за устойчиво развитие. Конкретните 

предизвикателства следва да бъдат преодолявани посредством интегриран подход, като се 

отчитат специфичните условия във всяка от включените държави-членки. В този контекст 

несъмнено ще бъдат разгледани аспектите на екологичното, транспортното, социално-

икономическото и културното развитие на този регион, както и външното измерение на 

стратегията, като се обхванат държавите, участващи в процеса на сътрудничество в региона 

на река Дунав. Те следва да допълват съществуващите политики на ЕС за този регион.

Най-отдалечените региони

Трите председателства считат за необходимо да се проучи възможността за нова стратегия 

на ЕС за най-отдалечените региони в съответствие с параметрите, установени в 

Съобщението на Комисията от 17 октомври 2008 г. „Най-отдалечените региони: 

преимущество за Европа“. Във връзка с това те очакват да бъдат приети предложения от 

Комисията.

Интегрирана морска политика

Трите председателства ще придвижат работата по създаването на интегрирана морска 

политика на ЕС и ще започнат работа по предложения и инициативи, набелязани в Синята 

книга, представена от Комисията.
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Разширяване

Трите председателства ще придвижат работата в областта на разширяването в съответствие 

със заключенията на Европейския съвет от декември 2006 г.

В случай че преговорите за присъединяване с Хърватия приключат, председателствата ще 

осигурят бързо финализиране на договора за присъединяване и безпрепятствено интегриране 

на новата държава-членка. Преговорите за присъединяване с Турция ще бъдат придвижени 

активно съгласно съответните заключения на Съвета, а по кандидатурата за членство на 

бившата югославска република Македония ще се предприемат последващи действия.

Трите кандидатури за членство, внесени от Албания, Исландия и Черна гора, ще бъдат 

разгледани съгласно разпоредбите на Договора.
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ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Координиране на икономическата политика

Веднага щом възстановяването се стабилизира след финансовата криза и последвалата 

рецесия, Съветът ще трябва внимателно да следи за осигуряване на последователен и 

координиран подход за възстановяване на условията за стабилен и устойчив растеж. Този 

подход ще трябва да преодолее структурните слабости в икономиката и да ускори 

потенциалните темпове на растеж, опирайки се на солидна основа от макроикономическа 

стабилност, като прилага цялостна стратегия за структурни подобрения. По-специално, 

трите председателства ще се съсредоточат върху последващите действия по Европейския 

план за икономическо възстановяване, включително финансовооздравителни планове, 

подходящи мерки за оттегляне на държавната подкрепа, бюджетни политики и структурни 

реформи. Специално внимание следва да се отдели на координирането на икономическата 

политика, осигуряването на единодействие, справянето с по-трайните нарушения на 

функционирането на единния пазар и осигуряването на ефективност и равнопоставеност в 

съответната степен; аспектите на единния пазар са от голямо значение.

Трите председателства ще гарантират, че Пактът за стабилност и растеж продължава да се 

прилага по икономически стабилен начин, което допринася за това фискалните политики 

постепенно да се пренасочат в посока устойчивост. Необходимо е да се предприемат 

допълнителни стъпки, за да се положат основите на по-балансиран устойчив растеж. В този 

контекст трите председателства ще отделят особено внимание на изходните стратегии, 

които имат за цел да се улесни връщането на пазарите към нормални условия и да се избегне 

евентуален обрат в постигнатия напредък при стабилизирането на финансовия сектор. Тези 

стратегии ще осигурят съгласуваност между краткосрочните мерки, предназначени да 

подкрепят и поддържат икономическото възстановяване, и основните изисквания за 

повишаване на качеството на публичните финанси и осигуряване на подходящо обезпечение 

за разходите, свързани със застаряващото население. Те следва да се прилагат по 

координиран начин, като се отчита специфичното положение в отделните държави.
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Финансови пазари и услуги

В непосредствено бъдеще фокусът на сектора ще бъде върху координирането на пакетите за 

подпомагане на финансовия сектор и изходните стратегии, с оглед да се вземат предвид 

потенциалните косвени последици.

ЕС вече предприе безпрецедентни мерки за възстановяване на стабилността на финансовите 

пазари и на кредитните потоци. Тези мерки трябва да бъдат подкрепени със съответна 

широка реформа на регулирането на финансовите услуги, за да се предотврати повторна 

криза и да се върне доверието във финансовия сектор. Акцентът ще бъде върху мерките за 

насърчаване на коректността, почтеността и прозрачността и за предпазване от заплахи за 

цялата система и от поемане на прекомерни рискове.

От първостепенно значение е определянето на нова европейска рамка за макро- и 

микропруденциален надзор . На микропруденциално равнище е неотложно да се създадат 

европейски надзорни органи за банковия и застрахователния сектор и в областта на ценните 

книжа. На макропруденциално равнище Европейският комитет за системен риск ще 

наблюдава и оценява потенциалните заплахи за финансовата стабилност. Новият орган 

следва да започне да функционира напълно до края на 2010 г. За да се избегне повторна 

криза, приоритет следва да се даде на Международната макроикономическа координация, 

основана на тясно сътрудничество между Международния валутен фонд (МВФ), Съвета за 

финансова стабилност и надзорните органи.

В дългосрочен план работата следва да се съсредоточи върху поправянето на проявилите се 

по време на финансовата криза слабости в регулирането на финансовите услуги. С оглед да 

се осигурят равни условия за операторите на финансовите пазари и услуги, ЕС трябва да 

положи всички усилия да гарантира, че въвеждането на нови мерки за финансовите пазари и 

услуги е добре координирано с други ключови участници на пазара и няма да доведе до 

нелоялна конкуренция, като целта е да се стимулира глобалната стабилност и 

конкурентоспособност на пазарите.
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Международни аспекти

Трябва да се гарантира предприемането на действия във връзка със споразумението 

относно изменението на климата (конференцията в Копенхаген относно Рамковата 

конвенция на ООН по изменението на климата).

През 2010 г. ще се осъществят последващите действия във връзка със средносрочния 

преглед на външния мандат на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Трите председателства ще следят внимателно и ще координират позициите на ЕС в текущия 

процес в рамките на Г–20 на равнище министри на финансите, както и на най-високо 

равнище, така че да се проследи и да се осигури прилагането на споразуменията, постигнати 

на срещите на лидерите на Г–20 във Вашингтон, Лондон и Питсбърг. Председателството ще 

бъде активен участник в процеса, като подпомага оформянето на позициите на ЕС, които да 

бъдат взети на срещите на Г–20, и като представя и защитава интересите на Съюза. Като се 

основават на силните резултати на ЕС в прилагането на плана за действие на Г-20, одобрен 

през ноември 2008 г., трите председателства ще направят всичко възможно да гарантират, че 

ЕС ще запази водещата си позиция при изпълнението на мерките, набелязани от Г–20.

Финансовите въпроси ще бъдат разглеждани и на международни форуми като Азиатско-

европейския форум (АСЕМ) и Съюза за Средиземноморието.
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Данъчно облагане

В областта на косвеното данъчно облагане от първостепенно значение за трите 
председателства ще бъде модернизирането на правилата относно общата система за данъка 
върху добавената стойност и борбата с отклонението от данъчно облагане. По отношение на 
системата на ДДС, би могла да продължи работата по третирането на застрахователните и 
финансовите услуги, по правилата за фактуриране и по третирането на пощенските услуги за 
целите на облагането с ДДС. Председателствата възнамеряват да се върнат към 
предложението относно режима на ДДС за туристическите агенции. По отношение на 
въпроса за борбата с отклонението от данъчно облагане, ще продължи да се обсъжда 
въвеждането на механизъм за самоначисляване с цел предотвратяване на измамите с права 
върху емисии на парникови газове. Активно ще се работи по преработването на регламента 
относно административното сътрудничество в областта на ДДС. Особени усилия ще бъдат 
положени и за преразглеждане на директивата за данъчното облагане на енергийните 
продукти, веднага след като се получи предложението на Комисията.

По отношение на прякото данъчно облагане, трите председателства ще продължат работата 
по предложението за подобряване на функционирането на механизма за данъчно облагане на 
спестяванията в рамките на ЕС и с трети държави. Те ще се стремят към финализиране на 
новите директиви относно административното сътрудничество при установяването на 
данъчни задължения и взаимопомощта при събирането на данъци. Трите председателства ще 
работят за постигане на споразумение с трети държави за сътрудничество и обмен на 
информация по въпроси, свързани с прякото данъчно облагане, както и за постигане на 
широко приемане на принципите на доброто управление в данъчната област. Трите 
председателства ще продължат да подкрепят работата на групата по кодекса на поведение 
във връзка с мерките за намаляване на вредната данъчна конкуренция и да придвижват 
въпросите по нейния работен пакет, по-конкретно борбата със злоупотребите, връзките с 
трети държави, прозрачност и обмен на информацията при трансферно ценообразуване и 
административни практики. Накрая, може да продължи работата за подобряване на 
координацията на националните системи за данъчно облагане.

Лисабонската стратегия за периода след 2010 г.

Обновяването на Лисабонската стратегия е цялостна задача, в която участват много състави на 
Съвета и която обхваща периода на трите председателства. Обновената стратегия ще се 
основава на оценката на настоящата Лисабонска стратегия и следва да отчете последиците и 
предизвикателствата, свързани с настоящата световна финансова и икономическа криза, както 
и да служи на дългосрочните цели на Съюза.
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Ако ЕС желае да запази равнището на потенциален растеж и да осигури устойчив 

просперитет, от съществено значение е да разполага с изградена на здрава основа стратегия за 

икономическа политика. Кризата, наред със застаряването на населението, прави още по-

наложително наличието на широкообхватна и солидна програма за икономическа реформа 

днес в сравнение с десетилетието на предходната Лисабонска програма.

Държавите-членки ще излязат от кризата в различно бюджетно и структурно състояние, така 

че процесът на определяне на насоки ще трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да отговори на 

нуждите на отделните държави-членки, като същевременно остане ангажиран с всеобхватните 

глобални цели за повишаване в дългосрочен план на конкурентоспособността, устойчивостта 

и просперитета.

Бюджет на ЕС

Трите председателства ще отделят особено внимание на прегледа на бюджета на ЕС 

веднага след като Комисията представи своето съобщение. Работата по преразглеждането на 

Финансовия регламент ще започне веднага след като Комисията представи своето 

предложение. Подготвителната работа по следващата финансова перспектива може да 

започне към края на 18-месечния период. След представяне от Комисията на регламента за 

многогодишната финансова рамка и други въпроси, свързани с новата бюджетна 

процедура, председателствата ще започнат работа по този важен въпрос. Ще бъде 

разгледано решението за собствените ресурси въз основа на доклад от Комисията.

Статистика

Трите председателства ще насърчават прилагането на Кодекса на европейската 

статистическа практика, по-специално подобряването на качеството, надеждността и 

прозрачността на изготвянето на статистическа информация.
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В съответствие с целта за намаляване с до 25 % на административната тежест за 

предприятията до 2012 г., трите председателства ще насърчават политики с цел намаляване 

на тежестта върху респондентите и подобряване на баланса между разходите и ползите, като 

същевременно се отговори на исканията за статистическа информация от потребителите на 

статистически данни. За да се постигне тази цел, политиките следва да се фокусират върху 

повишеното използване на инструменти от областта на информационните и 

комуникационните технологии. Във връзка с това е особено важно да се утвърждават 

системи за събиране на данни от предприятията и използването на електронни системи за 

обмен на статистически данни.



16771/09 mk/vv 27
DQPG BG

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Единен пазар

Вътрешният пазар остава централният елемент на европейската интеграция и следователно 
заслужава постоянно внимание от всички участници на равнище ЕС. Поради това трите 
председателства няма да пестят усилия за всякакви инициативи или работа с цел защита, 
укрепване и цялостно изграждане на вътрешния пазар и подобряване на функционирането 
му.

Трите председателства ще работят по текущия преглед на единния пазар, като се 
утвърждава свободното движение на хора, стоки, услуги и капитал. Пълноценното 
използване на потенциала на вътрешния пазар е съществен инструмент за възстановяване на 
икономическия растеж в полза както на предприятията, така и на потребителите. Ще бъде 
разгледана възможността за отменяне на преходните периоди, ограничаващи свободното 
движение на работници от новите държави-членки.

Изпълнението на Директивата за услугите е основен елемент от цялостното изграждане на 
вътрешния пазар на услуги и съществен фактор за подобряването на 
конкурентоспособността в Европа. Във връзка с това председателствата ще насърчават 
осъществяването на ефективен и прозрачен процес на взаимна оценка, предвиден в член 39 
от директивата, който ще позволи да се извлекат изводи за политиката, основаващи се на 
обективни данни, ще спомогне за гарантирането на висококачествено прилагане във всички 
държави-членки и ще доведе до изготвяне от Комисията на обобщаващ доклад през декември 
2010 г., придружен, при необходимост, от предложения за допълнителни инициативи.

По-доброто регулиране е постоянна грижа и съответно ще бъде приоритет в програмата на 
трите председателства. Подобряването на регулаторната среда в Европа продължава да бъде 
основна цел. Трябва да се положат усилия, за да се гарантира постигането на целта от 25–
процентно намаление на административната тежест за европейските предприятия до 
2012 г. Във връзка с това голямо значение ще има електронното управление, насочено към 
намаляване на административната тежест. Председателствата ще използват в по-голяма 
степен цялостните оценки на въздействието при вземането на решения и ще си поставят за 
цел този инструмент да бъде усъвършенстван, където е необходимо, напр. чрез оценяване на 
оценките на въздействието и подобряване на процеса на консултации.
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Трите председателства също считат за важно да се усъвършенства настоящата програма за 

опростяване. Освен това, те ще насърчават обмена на опит и добри практики между 

публичните администрации на държавите-членки, особено по отношение на методите, 

средствата и начините за намаляване на административната тежест на национално равнище.

Трите председателства очакват евентуални нови инициативи за по-добро регулиране 

(„интелигентно регулиране“), представени от Комисията, и ще продължат да изготвят 

доклади за напредъка или заключения по този въпрос.

В областта на конкуренцията, във връзка с „Бялата книга относно исковете за обезщетение 

за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на Европейската общност“ се очаква 

Комисията да представи законодателно предложение през първата половина на 2010 г., което 

ще отбележи началото на съществената работа по тази инициатива.

В отговор на доклада на Комисията от април 2009 г. относно функционирането на 

Регламент 1/2003 е възможно да се извърши преразглеждане в периода на трите 

председателства.

Също така, вследствие на дадения от Съвета мандат, с който се разрешава на Комисията да 

започне преговори с Канада за споразумение за сътрудничество и обмен на информация по 

разследвания в областта на конкуренция, трите председателства ще направят всичко 

възможно да се постигне съгласие и споразумението за сътрудничество с Канада да бъде 

подписано преди края на техния мандат.

Прилагането на новата законодателна рамка (пакетът относно стоките) е един от 

ключовите елементи, които могат да подобрят потенциала на вътрешния пазар. Текущата 

работа във връзка с промишлените продукти ще продължи по време на трите 

председателства.

Освен това председателствата ще насърчават разпространението на инструменти от областта 

на ИКТ, подобряването на достъпа на МСП до вътрешния пазар, създаването на по-

динамична стопанска среда, повишаването на конкурентоспособността на ЕС и 

подобряването на обществените поръчки, включително обществените поръчки с екологичен 

и иновативен характер.
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В областта на дружественото право, специално внимание ще бъде отделено на 

предложенията за опростяване. Очаква се Комисията да представи предложение относно 

опростяването на Четвърта и Седма директиви в областта на дружественото право 

(счетоводство).

Освен това, тъй като предстои Директивата за поглъщанията и Регламентът за европейското 

дружество да бъдат преразгледани в близко бъдеще, трите председателства очакват 

докладите на Комисията по тези два въпроса, с оглед да се започнат консултации и, при 

необходимост, да се предприемат последващи действия по тези въпроси. Накрая, в случай че 

обсъжданията на предложението за регламент за устав на Европейското частно дружество не 

приключат преди това, трите председателства ще направят всичко възможно за постигането 

на съгласие по предложението.

Аспекти на конкурентоспособността и индустриална политика

Лисабонската стратегия за периода след 2010 г. ще бъде ключов приоритет за трите 

председателства. Целта ще бъде да се осигури конструктивен принос към разискванията по 

отношение на стратегическите приоритети и програмната подготовка. Трите 

председателства ще разчитат на различните средносрочни прегледи, които ще бъдат на 

разположение в началото на 2010 г., като ще бъде необходимо да се направи преглед и на 

плановете за възстановяване, по-специално на европейските инициативи, за да извлекат 

поуки за бъдещите политики и финансовата перспектива.

Във връзка с това и като се отчитат произтичащите от глобализацията предизвикателства, 

външното измерение на конкурентоспособността ще изисква специално внимание. Предвид 

хоризонталния ѝ характер, тази тема ще бъде разглеждана в тясна връзка с различните 

тематични приоритети на трите председателства. Целта е да се позволи на европейските 

дружества да се възползват от възможностите, произтичащи от глобализацията и отварянето 

на външни пазари, но също и да се отговори на заплахите за конкурентоспособността, които 

са свързани с тези развития.
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Висок приоритет ще получат и последващите действия във връзка със съобщението на 
Комисията относно достъпа до суровини.

Целта на председателствата ще бъде да осигурят конкретен принос по отношение на 
инициативите за устойчива промишлена политика, да насърчават екологичните иновации и 
развитието на конкурентоспособна екологична икономика, по-специално с оглед на 
Лисабонската стратегия за периода след 2010 г. и възстановяването на европейската 
икономика, например разпространението на екологични автомобили и електрически 
автомобили.

Председателствата ще отделят особено внимание на онези предизвикателства в областта на 
конкурентоспособността, които са свързани с политиките за околната среда и изменението 
на климата. Във връзка с това специално внимание ще бъде насочено към избягване на 
риска от прехвърляне на въглеродни емисии и позиционирането на енергоемките отрасли.

Малки и средни предприятия (МСП)

Трите председателства ще отдадат първостепенно значение на наблюдението и оценката на 
прилагането на законодателния акт за малкия бизнес и плана за действие към него, с оглед 
да се осигури принос за разискването на политиките за МСП за периода след 2010 г. Целта е 
да продължи разработването на политиките за МСП и те да бъдат надлежно взети предвид в 
рамките на Лисабонската стратегия за периода след 2010 г. Централно място в 
разсъжденията ни ще заемат предизвикателства като глобализацията, достъпа до финанси, 
подобряването на умения, устойчивото развитие, прехвърлянето на предприятия, работата в 
мрежа, иновациите, предприемачеството.

Иновации и интелектуална собственост

В тясна връзка с обмислянето на Лисабонската стратегия за периода след 2010 г., бъдещите 
политики в областта на промишлеността, научноизследователската и развойната дейност и 
иновациите, и като се основават на предстоящите предложения на Комисията, трите 
председателства ще осигурят принос и за разискванията относно бъдещата европейска 
политика в областта на иновациите и нейните инструменти, със специален фокус върху 
политиките за клъстерите (международно измерение, осигуряване на взаимодействие между 
предприятията и сферата на научноизследователската и развойна дейност и иновациите, 
обучение, наблюдение и оценка), водещите пазари, стандартизацията, борбата с 
фалшифицирането и с пиратството.
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Европейската стандартизация е важна за иновациите и за конкурентоспособността на 
нашата промишленост.

В сферата на интелектуалната и индустриалната собственост един от най-големите 
приоритети ще бъде засилването на защитата на правата върху интелектуална собственост, 
наред с останалото и чрез създаване на обсерватория в областта на фалшифицирането и 
пиратството. Освен това трите председателства няма да пестят усилия за постигането на 
всеобхватно споразумение за установяване на единна система за патентно съдопроизводство 
и регламент относно патента на Европейския съюз. Те очакват с голям интерес прегледа на 
Комисията на марката на Европейския съюз. Накрая, те ще отделят специално внимание на 
очакваните от Комисията предложения в областта на авторското право, които имат за цел да 
се създаде европейска рамка, насърчаваща цифровизирането на материали със запазени 
авторски права при пълно зачитане на правата на авторите. Във връзка с това 
председателствата очакват да започне работата по обявените инициативи на Комисията по 
отношение на защитата на „осиротели“ произведения.

Научноизследователска и развойна дейност и иновации

Трите председателства ще вземат напълно предвид значението на научноизследователската 
и развойна дейност и иновациите в обновяването на Лисабонската стратегия за периода след 
2010 г.

Цялостното развитие и консолидиране на европейското изследователско пространство 
(ERA) чрез тясно взаимодействие между политиките в областта на висшето образование, 
научните изследвания и иновациите ще остане приоритетна цел с оглед насърчаването на 
конкурентоспособността на Европа и посрещането на големите социални и технологични 
предизвикателства.

Във връзка с това председателствата ще работят за оформянето на бъдещите конкретни цели 
и/или политически цели с оглед координирането на политическите усилия на ЕС и на 
държавите-членки за периода след 2010 г. Те ще подкрепят разработването и прилагането на 
комплекс от показатели за наблюдение на напредъка към пълното осъществяване на 
европейското изследователско пространство. Ще се засилва значението на европейското 
изследователско пространство за развитието на устойчива икономика и устойчиво 
общество.
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Председателствата ще работят за засилено управление на европейското изследователско 
пространство, което да позволи по-ефективна координация на европейските, националните 
и регионалните политики и програми, особено Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации и Рамковата програма за научни изследвания и 
технологично развитие, като създадат възможност за по-ефикасни и по-ефективни 
инвестиции в научни изследвания и иновации в Европа. Във връзка с това 
председателствата ще разработят по-нататъшни мерки, водещи до традиционна практика на 
оценяване, включително проучвания на бъдещи тенденции и оценки на въздействието, по-
специално последващи оценки на въздействието, които да обхващат всички съответни 
ключови мерки на политиката в областта научните изследвания в рамките на европейското 
изследователско пространство.

В допълнение, специално внимание ще бъде отделено на анализа на средносрочния 
преглед на Седмата рамкова програма за научни изследвания, а обсъжданията на вида и 
предварителната оценка на въздействието на бъдещата рамкова програма ще бъдат 
придвижени напред. Освен това ще бъде извършен преглед на структурата и механизмите на 
Европейския съвет за научни изследвания и съвместните предприятия („Инициатива за 
иновативни лекарства“, ARTEMIS, ENIAC и „Чисто небе“). Специално внимание ще бъде 
отделено на участието на промишлеността, особено на МСП в контекста на целта за 
постигането на най-малко 15-процентно участие на МСП и за опростяване на процедурите 
за административен и финансов контрол.

Публично-частните партньорства (ПЧП), по-специално в области като енергийноефективни 
сгради, „фабрики на бъдещето“, екологични автомобили и бъдещия интернет, ще бъдат 
важен инструмент, основан на комплекс от общи рамкови правила.

Като част от по-нататъшната координация на европейските, националните и 
регионалните политики ще бъде отделено особено внимание на осъществяването на 
съвместното програмиране чрез подбор и прилагане на първоначален списък с теми и на 
подробните договорености за сътрудничество и за координацията на трансграничното
финансиране.

Важна хоризонтална тема е ролята на регионите в областта на научните изследвания и 
европейската научна политика. Трите председателства ще утвърждават значението на 
регионалното измерение в развитието, прилагането и последващите действия във връзка с 
иновационните и научноизследователските политики, по-специално онези, при които е 
възможно взаимно допълване със съфинансирани от Структурните фондове инициативи.
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Ефективното прилагане на свободното движение на знания в европейското 

изследователско пространство (петата свобода) е от жизнено важно значение. Ще бъдат 

предприети по-нататъшни стъпки, основаващи се на европейското партньорство, с цел да се 

ускори напредъкът в увеличаването на привлекателността на научните кариери в Европа и 

привличането на най-добрите световни умове в европейските научноизследователски 

институти и университети.

Трите председателства ще следят отблизо осъществяването на триъгълника на знанието, 

включително на първите общности за знания и иновации на Европейския институт за 

иновации и технологии (EIT). В допълнение те ще отделят голямо внимание на 

осъществяването и последващите действия във връзка с инициативите, предприети в 

рамките на новия европейски план в областта на иновациите.

Трите председателства ще следят отблизо напредъка в осъществяването на паневропейските 

научноизследователски инфраструктури, включени в списъка в пътната карта на 

Европейския стратегически форум за научноизследователски инфраструктури (ESFRI), и ще 

насърчава развитието на средно големи, свързани в мрежа научноизследователски 

инфраструктури.

Програмата на председателствата ще включва подготовката и обсъждането на Осмата 

рамкова програма на Евратом със специално внимание върху проекта ITER.

Трите председателства подкрепят развитието на космическата политика на ЕС.

Митници

Преговорите по протокол към Рамковата конвенция за контрол на тютюна относно 

незаконната търговия с тютюневи изделия ще продължи през 2010 г., като резултати могат 

да се очакват по време на трите председателства. В областта на контрола над прекурсорите 

на наркотични вещества преговорите за споразумение с Русия започнаха наскоро и е 

вероятно да приключат в рамките на 2010 г.
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Улесняването на търговията и укрепването на сигурността на веригата на доставките ще 
остане в центъра на вниманието на трите председателства. Ще продължат преговорите на 
двустранно и международно равнище по взаимно признаване на търговски програми.

В областта на защитата на правата върху интелектуална собственост трите председателства 
ще наблюдават изпълнението на плана за действие за митниците на Общността 2009—
2010 г. (права върху интелектуална собственост) и ще се занимаят с преразглеждането на 
регламента относно фалшифицираните стоки. Ще продължат преговорите по многостранно 
търговско споразумение за борба с фалшифицирането, по-специално мерките за граничен 
контрол (първият кръг е насрочен за януари 2010 г. в Мексико). В рамките на прегледа на 
Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно намесата на 
митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои 
права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се 
вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната 
собственост би могло да се представи проект за изменение на регламента.

Заключения на Съвета относно митническия контрол ще бъдат приети въз основа на доклада 
на Комисията, обявен в заключенията на Съвета относно стратегията за развитие на 
митническия съюз.

Туризъм

Въз основа на новия договор председателствата ще подкрепят координирани действия по 
политиките и мерките на ЕС по отношение на сектора на туризма и туристическите 
дейности. За тази цел те ще насърчават създаването на цялостна рамка на политиката в 
областта на туризма чрез подходящи финансови инструменти за действия на ЕС в областта
на туризма.

Председателствата признават хоризонталното значение на туризма като сектор на 
икономиката, който допринася значително за създаването на работни места и растеж. Те ще 
насърчават включването на аспектите на туризма в другите съответни политики на ЕС и ще 
разгледат по-специално обучението, въпросите на заетостта и социалните въпроси по 
отношение на туризма, ролята на туризма за качеството на живот, иновациите в областта на 
туризма, екологичната устойчивост и туризма, защитата на потребителите, икономиката и 
данъчното облагане в сектора на туризма, туристическите визи и сигурността, транспорта и 
мобилността в туризма.

Председателствата ще утвърждават европейски модел на социално отговорен и солидарен 
туризъм, както и комплекс от условия и принципи или кодекси за добри практики, така че 
туризмът да бъде съвместим с икономическата, социалната и екологичната устойчивост в 
съответствие с целите, изложени в Съобщението на Комисията за „Дневен ред за устойчив и
конкурентоспособен европейски туризъм“.



16771/09 mk/vv 35
DQPG BG

ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ 

ВЪПРОСИ

Европейската икономика е в процес на възстановяване, поради което е необходимо да се 

гарантира растеж, който е устойчив и носи полза за всички. В хода на този процес трябва да 

се обърне внимание на последиците от рецесията за заетостта и положението в социалната 

сфера и да се осъществят структурни реформи.

В отговор на тези предизвикателства Европейският съюз ще се ръководи от следните 

ключови приоритети: насърчаване на заетостта и предприемачеството; борба със 

структурната и дългосрочната безработица; насърчаване на социалното приобщаване със 

специален акцент върху най-уязвимите групи; гарантиране на висококачествени системи за 

социална закрила; полагане на усилия за постигане на равни възможности и борба с всички 

форми на дискриминация, както и засилване на социалния диалог на всички равнища. 

Трите председателства ще работят приоритетно за постигането на социална Европа. В 

рамките на техния мандат ще бъдат обсъдени, координирани и стартирани стратегии с 

основно значение. Лисабонската стратегия за периода след 2010 г. ще отчете в пълна степен 

Европейската стратегия за заетостта и Европейската социална програма, както и предстоящи 

инициативи като новата пътна карта за равенството между половете (2011—2015 г.), 

последващите действия по Европейския пакт за равенство между половете, новата стратегия 

за хората с увреждания (2010—2017 г.), както и средносрочния преглед на общностната 

стратегия за здравословните и безопасни условия на труд (2007—2012 г.).

Лисабонската стратегия за периода след 2010 г.

Що се отнася до социалното измерение на Лисабонската стратегия за периода след 2010 г., 

акцентът ще бъде поставен върху заетостта и социалното сближаване, при надлежно 

зачитане на равенството между половете. 

Непосредствено след финансовата криза ще бъде направена оценка на ефективността на 

съществуващите европейски финансови инструменти (Европейски социален фонд, 

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията), които са на разположение за 

постигане на целите по отношение на заетостта и в социалната сфера.
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За финализирането и привеждането в действие на Лисабонската стратегия за периода след 

2010 г. е необходима добра координация между различните състави на Съвета.

Активната роля на социалните партньори е от решаващо значение за постигане на общите 

цели на Лисабонската стратегия за периода след 2010 г. Във връзка с това целта на трите 

председателства е да се засили ролята и видимостта на тристранната среща на високо 

равнище по социалните въпроси.

Европейска стратегия за заетостта

Основавайки се на Европейската стратегия за заетостта (ЕСЗ), действията следва да 

отговорят едновременно на краткосрочните предизвикателства, като породените от 

рецесията нарастваща безработица и дисбаланси на пазара на труда, и на дългосрочните 

предизвикателства като глобализацията, застаряването на населението, последиците от 

изменението на климата и нарастващото значение на уменията и иновациите. 

Сред основните цели са пълната заетост (повече работни места), качествената заетост (по-

добри работни места) и принципите за ефикасно управление. Във връзка с това е необходимо 

да се изработи съгласувана методология, с оглед приемането на общи насоки и препоръки 

относно политиките за заетостта на държавите-членки, както и да се насърчава взаимното 

обучение.

Освен работата по цялостна рамка на политиката трите председателства ще разгледат и 

следните ключови въпроси: по-добро предвиждане на потребностите на пазара на труда и 

осигуряване на съответните умения; насърчаване на създаването на екологични работни 

места; улесняване на практическото и балансирано прилагане на общите принципи на 

съчетаването на гъвкавост и сигурност; подобряване на участието на пазара на труда, по-

специално на жените, на младите хора и на лицата, навлизащи на пазара на труда, на 

възрастните хора, на хората с увреждания и на други уязвими групи; разглеждане на въпроса 

за недекларирания труд, незаконния труд и сивата икономика, както и подобряване на 

условията за самостоятелна заетост.
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Що се отнася до качеството на заетостта, обект на разглеждане ще бъде средносрочният 
преглед на общностната стратегия за здравословните и безопасни условия на труд (2007—
2012 г.). В този контекст важни теми ще бъдат специфичните инициативи на ЕС, отнасящи 
се напр. до риска от мускулно-скелетните заболявания, инфекциите, причинени от убождане 
с игла от спринцовка, и забраната за тютюнопушене на работното място. 

Европейската социална програма

Следващите 18 месеца ще бъдат от решаващо значение за утвърждаване на напредъка на ЕС 
в социалната сфера. Вниманието ще бъде насочено към осигуряване на пълно интегриране 
на социалната програма в Лисабонската стратегия за периода след 2010 г.

Социалната програма следва да бъде изпълнявана както посредством прилагане на правни 
норми със строго задължителен характер, така и посредством по-меки правни форми, като 
всички те следва да се определят в тясно сътрудничество с Комисията.

В законодателната област трите председателства ще продължат работата по преразглеждане 
на директивите относно прехвърлянето на предприятия, относно информирането и 
консултирането на работници, относно колективните съкращения, относно предложението 
за подобряване на прилагането на директивата за пощенските работници и относно 
предложението за изменение на директивата за работното време.

Трите председателства ще отделят специално внимание на външното измерение на 
европейския социален модел. С оглед на това те ще работят за укрепване на социалното 
измерение във външните многостранни и двустранни отношения, като утвърждават 
Програмата за достоен труд на МОТ, основните трудови и социални права и глобална 
социална рамка, съвместима с европейския социален модел.

Корпоративната социална отговорност е важна за гарантиране на устойчива 
конкурентоспособност на Европа.

Социално приобщаване и социална закрила

Преодоляването на социалните последици от рецесията ще заема първостепенно място в 
политическата програма. С оглед на това трите председателства ще използват Европейската 
година на борбата с бедността и социалното изключване през 2010 г., за да изтъкнат 
значимостта на тази загриженост.
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Трите председателства ще насърчават укрепването на отворения метод на координация и 

неговите различни процеси (цели, показатели като инструменти на политиката, препоръки, 

оценка на социалните последици, партньорски проверки и съпоставяне по определени 

показатели).

Ще бъде следван всеобхватен подход за предотвратяване и борба с бедността, по-специално 

бедността сред жените и децата. Във връзка с това от изключително значение е помощта за 

най-уязвимите групи и общности, като хората с увреждания, работниците мигранти и 

техните семейства, бездомните хора, ромското население и малцинствата. 

Освен това трите председателства ще работят върху подкрепата за различни инициативи в 

контекста на застаряващото общество, което ще бъде подготовка за Европейската година на 

активното стареене и солидарността между поколенията през 2012 г. В този контекст 

модернизирането, устойчивостта и адекватността на пенсионните системи е от решаващо 

значение.

В областта на координирането на системите за социална сигурност ще продължи работата по 

прилагането и адаптирането на Регламент 883/04. Ще започне работата по координирането 

на главите за социална сигурност от споразуменията за асоцииране, по-специално на 

споразуменията със страните от Магреб и от Източна Европа.

Ще продължи работата по социалните услуги от общ интерес.

Равнопоставеност между мъжете и жените и недопускане на дискриминация

В съответствие с член 19 от Договора насърчаването на равенството между половете и 

укрепването на защитата срещу всички форми на дискриминация продължава да бъде въпрос 

от особено значение. Трите председателства възнамеряват да осигурят нов политически 

тласък в областите на равенството между половете и недопускането на дискриминация.
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Трите председателства ще работят за утвърждаването на програмата за равенство между 
половете, като отдадат приоритетно значение на интегрирането на принципа за равенството 
между половете в контекста на Лисабонската стратегия за периода след 2010 г. Ще бъдат 
предприети последващи действия във връзка с оценката на Комисията по действащата пътна 
карта за равенството между половете (2006—2010 г.) и ще се изготви нова пътна карта за 
периода 2011—2015 г. Последващите действия във връзка с прилагането на Европейския 
пакт за равенство между половете по случай петата годишнина от неговото приемане от 
Европейския съвет, както и продължаващата работа по наблюдението и прилагането на 
Пекинската платформа за действие, ще бъдат приоритетна тема в програмата на трите 
председателства.

Освен това трите председателства ще съсредоточат усилията си върху борбата с насилието, 
основано на пола, въпроса за разликите в заплащането на мъжете и жените, борбата със 
стереотипите за половете и насърчаването на предприемачеството сред жените, както и 
съвместяването на професионалния, личния и семейния и живот.

За да се насърчи равнопоставеността във всички области, те ще продължат да работят по 
предложението за директива за равнопоставеността (предишен член 13).

Обществено здраве

В областта на общественото здраве трите председателства ще насърчават действия за 
подобряване на здравето на гражданите на ЕС в съответствие с изявлението от 2006 г. 
относно общите ценности и принципи в здравните системи на Европейския съюз и 
стратегията на ЕС в областта на здравеопазването за 2008—2013 г. Специално внимание ще 
бъде отделено на интегрирането на здравните аспекти и определящите за здравето фактори в 
други политики на ЕС.

Що се отнася до устойчивостта на системите за здравни грижи и опазването на здравето, ще 
се насърчава обменът на опит и добри практики. При пълно зачитане на принципа на 
субсидиарност ще се предприемат усилия в областта на социалните детерминанти на 
здравето и намаляването на неравенството; важна област за председателствата ще бъде 
насърчаването на здравословен начин на живот, вкл. здравословни хранителни навици. Ще 
бъдат разгледани мерки за борба със затлъстяването и предотвратяване на 
пристрастяванията (напр. тютюнопушене, употреба на алкохол, наркотици и др.), както и 
специалните здравни нужди на децата, подрастващите и уязвимите групи.
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Реагирането на пандемии и подготвеността за такива ще бъдат постоянен приоритет за трите 
председателства. Ще бъде отделено внимание и на здравната сигурност, по-специално 
последиците за здравето от изменението на климата и околната среда, както и на 
международното сътрудничество с трети държави в тази област.

Трите председателства ще разглеждат и въпроси като иновациите в здравеопазването, по-
специално в контекста на застаряващото население. Това включва, наред с останалото, 
качество и безопасност в здравеопазването, бъдещия подход към хроничните заболявания, 
електронното здравеопазване и въпроси, свързани със здравните работници в ЕС. 

Ще продължи да се работи приоритетно по законодателните предложения за даряване и 
трансплантация на органи и тъкани.

Трите председателства ще подкрепят евентуални инициативи, насочени към осигуряване на 
подходящи доставки на радиоизотопи. 

Ще се работи по въпроси като безопасност и качество на лекарствените средства, 
антимикробната устойчивост, рационалната употреба на антибиотици, фармакологичната 
бдителност и фалшифицираните лекарства, както и трансграничните аспекти на 
здравеопазването.

Защита на потребителите

В областта на защитата на потребителите първостепенно значение ще се отдаде на 
предложението за директива за правата на потребителите. Предвид комплексния характер на 
предложението, работата може да обхване целия период на трите председателства.

В рамките на прегледа на достиженията на правото по отношение на потребителите, 
работата по преразглеждане на Директивата относно пакетните туристически пътувания, 
пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки ще продължи и през 
2010 г. 

В областта на международното сътрудничество за защита и насърчаване на правата на 
потребителите ще бъдат договорени и сключени две споразумения за сътрудничество между 
Европейския съюз и Съединените американски щати, а именно относно прилагането на 
законодателството в областта на защитата на потребителите и относно сътрудничеството и 
обмена на информация в областта на безопасността на потребителските продукти.



16771/09 mk/vv 41
DQPG BG

Средносрочната оценка на действията на ЕС в областта на политиката за потребителите 

(2007—2013 г.) ще бъде извършена през 2010 г. Комисията може да внесе и предложение за 

колективна защита на потребителите.

Трите председателства ще се стремят към интегриране на аспектите за защита на 

потребителите в други политики. 

Законодателство в областта на храните

Трите председателства ще продължат работата по различни законодателни предложения, 

които в момента са в процес на обсъждане или изготвяне. Това се отнася по-специално за 

Регламента за предоставянето на информация за храните на потребителите („етикетиране на 

храните“), чието приемане ще бъде приоритет за трите председателства.

Що се отнася до безопасността на храните, трите председателства ще продължат 

обсъжданията относно новата регулаторна рамка за новите храни и ще работят по ново 

законодателство относно храните, предназначени за специална хранителна употреба

(диетични храни).
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ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА

Транспорт

В областта на транспорта действията на трите председателства ще бъдат ръководени от 
основните концепции за устойчивост, иновации, безопасност и сигурност.

По отношение на устойчивия и конкурентен транспорт, обсъжданията относно 
интернализирането на външни разходи ще обхванат всички видове транспорт. Комисията 
може да представи предложения във връзка с прилагането на плана за действие в областта на 
логистиката и плана за действие за градска мобилност.

С оглед на бъдещето на транспорта в ЕС след 2010 г., прилаганите в съответствие с Бялата 
книга от 2001 г. политики ще бъдат анализирани и ще бъде разгледана предстоящата нова 
Бяла книга.

В областта на сухопътния транспорт специално внимание ще бъде отделено на прилагането 
и преработката на първия пакет за железопътния транспорт, който има за цел постигането на 
ефикасен и конкурентоспособен железопътен пазар. Що се отнася до безопасността по 
пътищата, председателствата ще продължат работата по трансграничното прилагане на 
санкции и ще започнат работа по нова програма за пътна безопасност. Специален акцент ще 
бъде поставен върху глобалния преглед (2010 г.) във връзка със съществуващата схема за 
намаляване броя на жертвите през последното десетилетие. Ще продължи и работата за 
насърчаване на екологичния транспорт, по-специално във връзка с евровинетката.

В областта на въздухоплаването председателствата ще се стремят към постигане на 
споразумение по новата директива за летищни такси за сигурност и по преработения кодекс 
за системите за компютърни резервации. Те ще се стремят и към успешен изход от 
преговорите по споразуменията за въздушен транспорт с трети държави. Що се отнася до 
безопасността на въздушния транспорт, специално внимание ще бъде отделено на 
постигането на споразумение относно регламента за разследване и предотвратяване на 
злополуки и инциденти в гражданското въздухоплаване. Освен това специално ще бъде 
разгледано прилагането на пакета „Единно европейско небе ІІ“. Накрая, специално значение 
за трите председателства ще има и постигането на съгласие по втората фаза на 
споразумението за въздушен транспорт между ЕС и Съединените американски щати.
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В областта на морския транспорт приоритетна задача ще бъде преразглеждането на 
регламента за създаване на Европейската агенция за морска безопасност, която има за цел да 
се изясни статутът и компетентността на агенцията, а също и работата по „Европейско 
пространство за морски транспорт без бариери”, която е насочена към повишаване на 
ефикасността в пристанищата и морския транспорт. Специално внимание ще бъде отделено 
на прегледа на развитието на морските магистрали и на постигнатия до този момент 
напредък.

Преразгледаното предложение за нови насоки за трансевропейските транспортни мрежи ще 
бъде приоритетен въпрос. Във връзка с това по-специално ще бъдат разгледани 
предложените нови подходи по отношение на околната среда, прехвърлянето към други 
видове транспорт, мултимодалността, по-доброто управление на инфраструктурата и 
финансирането.

Трите председателства ще продължат работата по инициативите на ЕС за насърчаване на 
действия в различните видове транспорт и ще предоставят значителен принос за 
използването на интелигентни транспортни системи (ИТС), особено в сухопътния 
транспорт, но също и във въздушния (SESAR, GALILEO). Планът за действие за 
внедряването на интелигентни транспортни системи и директивата за интелигентните 
транспортни системи ще бъдат разгледани специално.

Трите председателства ще се фокусират също върху прилагането на европейската програма 
за глобалната навигационна спътникова система (GNSS) във всичките ѝ аспекти, по-
специално подготовката за експлоатацията на Galileo и EGNOS след 2013 г., приложения и 
обслужване, стратегията за международно сътрудничество и двустранните споразумения за 
сътрудничество.

Инициативата за вътрешния воден транспорт (NAIADES) ще се развива и ще започне 
работата по мерките за прилагане, които предстои да бъдат предложени от Комисията.

Телекомуникации

Председателствата ще започнат работа по новия обхват на универсалната услуга в 
електронните комуникации и по включването на широколентовия интернет в обхвата на 
универсалната услуга въз основа на съобщение на Комисията.
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Основен приоритет ще бъде одобряването на новата стратегия за периода 2010—2015 г. за 

стимулиране развитието на информационното общество (i2010). 

Трите председателства ще спомогнат за внедряването на следващо поколение мрежи в 

инфраструктурата и в услугите въз основа на предстоящата препоръка на Комисията.

Ще се стимулира работата във връзка с мрежовата сигурност, електронната търговия и 

защитата на интелектуалната собственост в интернет, както за борба с пиратството.

Удълженият мандат на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност 

(ENISA) изтича през март 2012 г. Като отчитат резултатите от прегледа на регулаторната 

рамка за електронни съобщения, председателствата ще дадат началото на обсъждания за 

бъдещето на ENISA.

Председателствата ще продължат да работят за развитието на интернет на бъдещето. Ще 

бъдат разгледани нови предизвикателства като разширяването на универсалната услуга, 

мрежовия неутралитет, широколентовия интернет при мобилните телефони, сливането на 

фиксирани и мобилни мрежи и развитието на „интернет на нещата“.

Специално внимание ще бъде отделено на изготвянето на европейски план за действие за 

електронно управление за периода 2010—2015 г. и на електронните права на гражданите за 

взаимодействие с правителствени и стопански структури.

Председателствата ще работят по координирането и подготовката за предстоящата световна 

конференция по въпросите на радиокомуникациите през 2011 г. (WRC-11) по начин, който 

да гарантира съгласуваност с политиките и принципите на ЕС.

Що се отнася до пощенските услуги, председателствата ще координират позицията на ЕС на 

стратегическата конференция на Всемирния пощенски съюз (Найроби, 21—25 септември 

2010 г.).
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Енергетика

Основното политическо предизвикателство пред трите председателства в областта на 
енергетиката ще бъде на Европейския съвет през пролетта на 2010 г. да се осигури 
задълбочен преглед на плана за действие в областта на енергийната политика за Европа.

В областта на сигурността на енергийните доставки ще бъдат предприети редица важни 
дейности и мерки през следващите 18 месеца. Действащият в момента инструмент на 
Трансевропейската енергийна мрежа (TEN-E) ще бъде заменен от нов инструмент на ЕС за 
енергийна сигурност и инфраструктурни инвестиции. Финансовият регламент за 
Трансевропейската енергийна мрежа и насоките за Трансевропейската енергийна мрежа ще 
бъдат преразгледани съобразно резултатите от обсъжданията по Зелената книга „Към 
сигурна, устойчива и конкурентоспособна европейска енергийна мрежа“.

Ще бъде осъществена допълнителна работа по шестте приоритетни действия в областта на 
инфраструктурата (изложени във Втория стратегически енергиен преглед): Южния газов 
коридор; диверсифицирано и адекватно снабдяване на Европа с втечнен природен газ;
ефективни междусистемни връзки в региона на Балтийско море; Средиземноморския 
енергиен пръстен; адекватни междусистемни връзки за природен газ и електроенергия 
север—юг в Централна и Югоизточна Европа, както и северноморската и северозападната 
морска електропреносна мрежа. Ще бъдат установени пречките пред инвестициите и ще се 
проучат възможните решения, включително чрез усъвършенстване на процедурите по 
планиране и консултиране, по-специално за проекти за подобряване на междусистемните 
връзки.

Настоящата система на ЕС за наблюдение на инвестициите в енергийния сектор на равнище 
ЕС ще бъде актуализирана и ще бъде разработена ефикасна методология за анализиране на 
инвестиционните тенденции, с оглед да се отговори на бъдещото търсене и да се постигнат 
целите на политиката на ЕС.

Работата по регламента за сигурността на доставките на газ ще бъде завършена и ще се 
стимулира диверсификацията в областта на доставките на газ.

В областта на вътрешния енергиен пазар основна задача ще бъде привеждането в действие на 
Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори. 
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По отношение на устойчивата енергетика и енергийната ефективност председателствата ще 

търсят решение на предизвикателствата в областта на енергетиката и климата, като се вземат 

предвид резултатите от Конференцията по изменението на климата в Копенхаген. 

Специално внимание ще бъде отделено на използването на биомаса за производство на 

енергия, включително прилагането на критерии за устойчивост.

Трите председателства ще направят необходимото за окончателното приемане на 

законодателния пакет за ефективността. Те ще работят по преразглеждането на плана за 

действие относно енергийната ефективност.

Председателствата ще отчетат важността на прилагането на стратегическия план за 

енергийни технологии и ще вземат надлежно предвид европейските инициативи за 

енергийната промишленост, като си сътрудничат в пълна степен с частния сектор.

Във връзка с горното ще се търси съгласие относно инвестирането в разработване на 

технологии с ниски нива на въглеродни емисии, за да се стимулира и улеснява използването 

на чисти технологии с оглед на конкурентоспособността и икономическото възстановяване 

на ЕС.

Председателстваща ще допринесат за разработване на виждане за енергийната политика до 

2050 г., което да определи действията за постигане до 2050 г. на енергетика с ниски нива на 

въглеродни емисии.

В областта на ядрената енергетика председателствата ще обърнат специално внимание на 

разработването на инструменти за безопасното и устойчиво управление на радиоактивни 

отпадъци и за прегледа на директивата относно основните стандарти за безопасност. 

Външните отношения в областта на енергетиката ще играят много важна роля.

Председателствата ще гарантират укрепване на сътрудничеството с основни доставчици, 

транзитни страни и ключови партньори на ЕС и в контекста на многостранни организации и 

рамки.
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ОКОЛНА СРЕДА

Общ приоритет: Разработване на екологосъобразни политики 

ЕС и неговите държави-членки са на прага на нов етап. Икономическата криза и бързо 

променящите се световни и европейски икономически процеси пораждат нови 

предизвикателства. Осигуряването на високо равнище на опазване на околната среда не е 

самоцел. С оглед на устойчивото развитие то е важен фактор за дългосрочен икономически 

растеж, тъй като допринася за по-ефикасно използване на ресурсите. За да се оползотворят 

възможностите за растеж за бъдещето, е необходимо да се утвърждава всеобхватна 

устойчивост във всички политики на ЕС, да се насърчават екоиновациите и да се определят 

стандарти; да се създават нови работни места; да се преосмислят публичните инвестиции; да 

продължи адаптирането на моделите в областта на мобилността и енергетиката; да се 

упражнява водеща международна роля. Подновеният акцент върху устойчивото развитие и 

разработването на екологосъобразни политики ще бъде общ приоритет на трите 

председателства.

Ще се гарантира единодействие между Лисабонската стратегия за периода след 2010 г. и 

стратегията на ЕС за устойчиво развитие, както и интегрирането на екологичните въпроси в 

Лисабонската стратегия за периода след 2010 г. 

Председателствата ще продължат да полагат усилия за по-успешното интегриране на 

екологичните въпроси в съответни други политики, като транспорта, енергетиката и селското 

стопанство.

Трите председателства ще се стремят по принцип към укрепване на същността и съгласуване 

на процесите между Комисията на ООН по устойчивото развитие, целите на хилядолетието 

за развитие, международно управление на околната среда и последващите действия във 

връзка с Конференциите на ООН в Рио де Жанейро и Йоханесбург.
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Изменението на климата

Трите председателства ще са трайно ангажирани с прилагането на пакета по въпросите на 
климата и енергетиката (вкл. някои важни решения, които предстои да бъдат взети чрез 
процедурата на комитети1) и във връзка с това ще продължат работата по регламента за 
етикетиране на емисиите на СО2 за превозни средства, регламента за намаляване на емисиите 
на СО2 от лекотоварните превозни средства и предстоящото съобщение за емисиите на СО2

от морски превоз. Във връзка с резултатите от конференцията в Копенхаген ще бъде 
разгледан въпросът за преминаване към 30-процентно намаляване на емисиите на парникови 
газове в ЕС.

Трите председателства ще започнат да подготвят прилагането на стратегията на ЕС за 
адаптация за 2013 г., и ще разгледат мерките, които трябва да се предприемат още преди 
прилагането на стратегията.

На многостранно равнище трите председателства ще гарантират последващи действия във 
връзка с резултатите от 15-та конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата. Приоритет ще бъде подготовката на 16-та конференция на страните 
по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.

Биологично разнообразие

Трите председателства ще положат значителни усилия за изготвянето на план за действие за 
периода след 2010 г., с цел съществено подобрение в областта на биологичното разнообразие 
в ЕС. Специално внимание ще бъде отделено и на новите заплахи, като агресивно 
разпространяващи се чужди биологични видове, и на последиците от изменението на 
климата върху биологичното разнообразие и природните ресурси.

Специално внимание ще бъде отделено на Зелената книга за горите. Също във връзка с 
изменението на климата и опазването на околната следа председателствата ще насочат 
значително внимание към защитата на горите от пожари, бури и засушавания.

Общото събрание на ООН по въпросите на биологичното разнообразие ще бъде един от 
ключовите моменти на Международната година на биологичното разнообразие през 2010 г.

Десетата конференция на страните по конвенцията за биологично разнообразие ще отбележи 
края на преговорите за достъпа и споделянето на ползите. На този форум ще бъде обсъдено 
стратегическото планиране на нова цел за периода след 2010 г., опазването на морското 
биологично разнообразие в защитени области и взаимодействието между климата и 
биологичното разнообразие.

  
1 Регламент относно търговете (процедура на комитети до 30.6.2010 г.); прилагане на 

мерки за разпределяне на безплатни квоти (процедура на комитети до 31.12.2010 г.)
положение на секторите, изложени на прехвърлянето на въглеродни емисии (доклад + 
предложения в процедура за съвместно вземане на решения от Комисията до 
30.6.2010 г.).
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Един от основните въпроси в дневния ред на 5-та среща на страните по протокола за 
биологичното разнообразие (MOP 5) ще бъде изготвянето на режима за отговорността и 
обезщетяването.

Трите председателства ще се стремят към укрепване на ефективната защита на биологичното 
разнообразие посредством Конвенцията по международната търговия със застрашени видове 
от дивата фауна и флора (CITES) и заключенията от 15-та конференция на страните по 
конвенцията (COP 15).

Трите председателства ще насочат вниманието си и към последващите действия във връзка 
със заключенията на Съвета от декември 2008 г. относно генетично модифицираните 
организми (ГМО) и предвидените насоки за оценка на ГМО.

Околна среда и здраве

За да се постигнат целите на ЕС за качество на въздуха, председателствата ще продължат 
работата по преразглеждане на националните тавани за емисиите на основните атмосферни 
замърсители (азотни оксиди, серни оксиди, летливи органични съединения, амоняк, твърди 
частици), както и по директивата за промишлените емисии.

Срокът на втория план за действие за околната среда и здравето изтича през 2010 г. Трите 
председателства ще предприемат необходимите стъпки, за да подготвят следващия план за 
действие. Очаква се изготвянето на Зелена книга за замърсяването в затворени пространства 
с оглед хармонизиране на методологиите за намаляване на източниците на замърсители.
Очаква се съобщение за нанотехнологиите, разглеждащо специално последиците и ползите 
от тези нови технологии, по-специално по отношение на околната среда.

Трите председателства ще се стремят към приключване на работата по директивата за 

биоцидите.

Очаква се актуализирана информация в рамките на Конвенцията за трансгранично 

замърсяване на въздуха и протоколите към нея, Ротердамската и Стокхолмската конвенции и 

Стратегическия подход за международно управление на химикалите и преговорите за 

живака.
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Що се отнася до Конвенцията на Икономическа комисия на ООН за Европа (ИКЕ/ООН) за 
трансгранично замърсяване на въздуха и протоколите към нея, предвижда се преразглеждане 
на Протокола от Гьотеборг за намаляване на окисляването, еутрофикацията и приземния 
озон (в контекста на преразглеждането на Директивата относно националните тавани за 
емисии на някои атмосферни замърсители), както и преразглеждане на Протокола от Архус 
за устойчивите органични замърсители с оглед добавянето на редица нови субстанции към 
действащите задължения. Протоколът на ИКЕ/ООН за устойчивите органични замърсители 
вероятно ще бъде преразгледан успоредно с преразглеждането, в рамките на програмата за 
околна среда на Обединените нации (UNEP), на Стокхолмската конвенция относно 
устойчивите органични замърсители. Съответно внимание ще бъде насочено и към 
преговорите по световната конвенция за живака, които ще започнат през първата половина 
на 2010 г.

Устойчиво потребление и производство/устойчиво използване на природните ресурси

Трите председателства ще разгледат надлежно съвместния план за действие за устойчиво 
потребление и производство и за устойчива индустриална политика и неговата 
съгласуваност с други планове, като плана за действие относно екологичните технологии. 
Очаква се да бъдат предприети мерки по отношение на екологичните обществени поръчки и 
за борба срещу незаконния внос на дървесина. Акцент ще бъде поставен и върху 
концепцията за екологосъобразност и критериите за устойчивост на биомасата.

Действията в тази област ще се съсредоточат върху транспортирането, отпадъците, 
химикалите и минното дело, и по-специално върху десетгодишната рамка за програми за 
устойчиво потребление и производство (10YFP). Рамката следва да укрепи международното 
сътрудничество и да увеличи обмена на информация и добри практики, за да се подпомогне 
прилагането на национални и регионални програми за насърчаване на устойчиво 
потребление и производство. Процесът от Маракеш е глобално усилие за насърчаване на 
напредъка по прилагането на устойчиво потребление и производство и изработването на 
десетгодишната рамка за програми за устойчиво потребление и производство чрез световни 
и регионални срещи и посредством специализираните групи на процеса от Маракеш.

Зелената книга за биологичните отпадъци вероятно ще бъде последвана от предложение за 
директива за биологичните отпадъци. В контекста на преразглеждането на тематичната 
стратегия за отпадъците ще бъде важно да се изяснят някои елементи, като определенията, 
съгласуваността с действащото законодателство и наблюдаването на целевите показатели.

Защитата на почвите изисква ефективно и пълно прилагане на стратегията на ЕС. Трите 
председателства ще се стремят по-специално да постигнат съгласие по предложената 
директива за почвите.
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Водни ресурси

Трите председателства ще разработят интегриран подход към устойчива водна политика.

Председателствата ще се съсредоточат върху развиващата се стратегия за недостига на вода 
и засушаванията, предвиждана за 2012 г, и върху преразглеждането на директивата за 
питейната вода. Ще бъдат предприети и стъпки за насърчаване на оценката и управлението 
на критични проблеми, свързани с водата, като извънредни събития (наводнения, 
наводняване, недостиг на вода и инцидентно замърсяване на водата), изменение на климата, 
застрашени екосистеми и др. Оценката на опита, придобит при първата поредица от планове 
за управление на речните басейни, също ще бъда важна крачка в тази насока. Що се отнася 
до външното измерение на водната политика на ЕС, трите председателства ще насърчат 
високо равнище на европейско участие и развитие на финансова рамка за международно 
сътрудничество.

Рамковата директива за морската стратегия ще трябва да бъде транспонирана до юли 2010 г.
С оглед изпълнението на задълженията на директивата, от решаващо значение е да се 
осъществява технически и научен обмен между държавите-членки с цел съгласуване на 
екологичните цели и постигане на добро екологично състояние. Трите председателства ще 
спомогнат за осигуряване на координацията в тази област.

По-добри инструменти за екологична политика

Трите председателства ще гарантират последващи действия във връзка с оценката на 
резултатите от 6-та програма за действие в областта на околната среда и тематичните 
стратегии към нея. Тази дейност ще бъде осъществена във връзка с Лисабонската стратегия 
за периода след 2010 г. и стратегията за устойчиво развитие. 

Трите председателства ще продължат работата по програмата за по-добро регулиране, като 
се стремят към още по-голямо опростяване на достиженията на правото на Общността (за 
отпадъците), към подобряване на прилагането и изпълнението на законодателството на ЕС 
(хармонизиране на критериите за екологична инспекция), както и към изработване на нови и 
по-добри инструменти за улесняване на това прилагане (напр. отчитане посредством общата 
информационна система за околната среда). 
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Подготвят се мерки с цел премахване на субсидиите, вредни за околната среда, създаване на 

екологосъобразни фискални инструменти и насърчаване на ефикасни продукти от гледна 

точка на ресурси и енергия.

°

°  °

Посочените по-горе теми има вероятност да оформят инструментите на политиката, 

необходими за разработването на екологосъобразни политики. Изработването на Седмата

програма за действие в областта на околната среда ще бъде от изключително значение за 

укрепването на тези приоритетни области на политиката. Наред с оценката и 

преразглеждането на Лисабонската стратегия, както и оценката и развитието на стратегията 

за устойчиво развитие, тази програма предоставя уникална възможност да се даде нужната 

посока за развитие на тези дейности.
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ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, МЛАДЕЖ, СПОРТ, КУЛТУРА И АУДИОВИЗУАЛНА 
ПОЛИТИКА

Образованието и обучението са основни фактори за постигане и подобряване на 
пригодността за заетост, конкурентоспособността, иновациите, културното развитие, 
социалното приобщаване и, следователно, за постигане на икономическо благосъстояние. Те 
допринесоха съществено за постигане на дългосрочните цели на Лисабонската стратегия за 
растеж и работни места и без съмнение ще продължават да играят първостепенна роля в 
Лисабонската стратегия за периода след 2010 г.

Стратегическа рамка „Образование и обучение 2020“

Трите председателства ще дадат своя принос за определянето и укрепването на връзката 
между новата стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на 
образованието и обучението (E&T 2020) и Лисабонската стратегия за периода след 2010 г., 
като изцяло се отчитат тези аспекти на образованието и обучението, които не са пряко 
свързани с растежа и работните места. При адаптирането ще се вземат предвид резултатите 
от оценката от 2010 г. на постигнатия напредък, предложенията на Комисията (до края на 
2010 г.) за възможни критерии в областта на мобилността и пригодността за заетост и 
доклада на Комисията (също до края на 2010 г.) относно съгласувана рамка от показатели и 
модели за сравнение, приета от Съвета през май 2007 г.

Обективно обоснованите политики в областта на образованието и обучението следва да 
бъдат подкрепени от надеждни данни. Във връзка с това специално внимание следва да бъде 
отделено на приноса на международните програми за оценка, например Програмата за 
международно оценяване на учениците (PISA), Програмата за международни проучвания на 
уменията за четене (PIRLS) и др.

Отвореният метод на координация (показатели, критерии, партньорско обучение и обмен на 
добри практики) ще продължи по отношение на четирите стратегически цели (учене през 
целия живот и мобилност; качество и ефективност; равнопоставеност, социално сближаване 
и активно гражданско участие; иновации и творчество).

Що се отнася до ученето през целия живот, прилагането на Европейската квалификационна 
рамка (ЕКР) ще се следи внимателно и ще бъдат разгледани по-гъвкави модели за обучение, 
както и по-голяма отвореност по отношение на неформалното учене.
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Необходимо е по-нататъшно засилване на единодействието между Болонския процес в 

областта на висшето образование, Копенхагенския процес за професионалното образование 

и обучение и рамката за европейско сътрудничество в областта на образованието и 

обучението.

Социално измерение на образованието и обучението

Трите председателства ще отделят специално внимание на утвърждаването на 

равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие. Те ще работят 

по въпросите на осигуряването на равнопоставен достъп до образование в ранна детска 

възраст, борбата срещу ранното напускане на училище и за утвърждаване на образователни 

политики за приобщаване на учащи се от групи в неравностойно положение.

2010 година беше определена за Европейска година на борбата с бедността и социалното 

изключване, а 2011 г. — за Европейска година на доброволческите дейности. Тези две теми 

са тясно свързани с образованието и обучението.

Училищата на 21-ви век

Училищното образование има първостепенна роля за осъществяването на посочените по-

горе цели. Трите председателства ще продължат изпълнението на програмата за училищата 

на 21-ви век, като особено внимание ще се обърне на въпроси като управление и ръководене 

на училищата, подобряване на обучението на преподавателите, развитието на ключови 

компетентности и насърчаване на институции, възприемчиви за иновациите.

Копенхагенски процес за професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение са ключов фактор както за социално-

икономическото развитие, така и за обществения прогрес като цяло.
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Прегледът, обновяването и изпълнението на общите приоритети на европейската политика 
по отношение на професионалното образование и обучение остават все така актуални цели.
В този контекст наскоро приетите Европейска система за кредити в професионалното 
образование и обучение (ECVET) и Европейска референтна рамка за осигуряване на качество 
в професионалното образование и обучение (EQARF) са от голямо значение. Освен това, 
специално внимание ще бъде отделено на насърчаването на ученето за възрастни, на 
предвиждането на потребностите на пазара на труда и необходимите умения и постигане на 
съответствие между тях с оглед подобряване на качеството на системите за професионална 
ориентация и на институционалното управление, както и на активизиране на 
сътрудничеството между институциите за образование и обучение, от една страна, и бизнеса 
и промишлеността, от друга страна.

Следващата двугодишна среща за последващи действия на Копенхагенския процес ще се 
състои по време на белгийското председателство, като тя ще даде възможност за обсъждане 
на резултатите от прегледа на Копенхагенския процес.

Модернизиране на висшето образование

На 11—12 март 2010 г. в Будапеща и Виена ще се състои министерско заседание за оценка на 
постигнатия напредък в Болонския процес.

На групата за проследяване на Болонския процес ще бъде възложено да адаптира работната 
програма за 2009—2012 г. в съответствие с резултатите от независимата оценка, представена 
преди това в Будапеща и Виена. С оглед осигуряване на единодействие между висшето 
образование, научните изследвания и иновациите, акцент ще бъде поставен също върху 
съгласуваността между Болонския процес и новата стратегическа рамка за европейско 
сътрудничество в областта на образованието и обучението.

Трите председателства ще работят по програмата за модернизация на европейското висше 
образование с оглед повишаване на неговото присъствие в обществото, както и за да може то 
да утвърди ролята си на катализатор в триъгълника на знанието (образование — научни 
изследвания — иновации).

И накрая, в контекста на нарастващата интернационализация, ще бъде насърчавано 
университетското сътрудничество извън границите на Съюза.
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Междинен преглед на програмата за учене през целия живот

Сега действащата програма за действие в областта на ученето през целия живот завършва 

през 2013 г. В контекста на междинния преглед през 2010 г. ще бъдат обсъдени насоките за 

програмата, която ще я наследи.

Мобилността е основен елемент от ученето през целия живот и важно средство за 

подсилване на пригодността за заетост и гъвкавостта. Поради това въпросът за мобилността 

на преподавателите и на учащите ще продължи да заема важно място в програмата.

Младежта

Председателствата ще предприемат действия в изпълнение на резолюцията на Съвета за 

въвеждане на обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта, като 

разработват инициативи в съответствие със съобщението на Комисията от април 2009 г. 

Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал. Ще 

се утвърждава ползата от прилагането на отворения метод на координация в тази област и ще 

бъде даден приоритет на инициативи за улесняване на културното и личностното развитие, 

социалното приобщаване, заетостта и участието на младите хора.

Във връзка с изпълнението на посочената резолюция на Съвета председателствата ще си 

поставят за цел да приемат поредица от заключения в конкретни области на действие, 

определени в новата рамка за сътрудничество (напр. образование, заетост, творчество, 

предприемачество, здраве и благосъстояние, участие, социално приобщаване, доброволчески 

дейности, младежта и светът). Младежкото измерение ще бъде разисквано и в контекста на 

Лисабонската стратегия за периода след 2010 г. Накрая, председателствата считат, че 

съществува връзка между въпросите на младежта и инициативите „Европейска година“ през 

предстоящия период, като през 2010 година тя ще бъде насочена към борбата с бедността и 

социалното изключване, а през 2011 година — към доброволческите дейности.
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Култура

Културата е първостепенен фактор за насърчаване на толерантността , диалога и взаимното 

разбирателство.

Приемането от Съвета на Европейската програма за култура през ноември 2007 г. беше 

важна стъпка напред към по-нататъшно развитие на сътрудничеството в областта на 

културата и повишаване на съгласуваността и популярността на европейските действия в 

тази област. То допринесе за очертаване на нов, стратегически и хоризонтален подход към 

културата и допринася за насърчаване на културното многообразие и междукултурния 

диалог. Културата е също така катализатор за творчеството и иновациите, а културните и 

творческите индустрии са важни елементи на отговора на глобалната икономическа и 

финансова криза.

Трите председателства ще продължават да изпълняват работния план за културата 2008—

2010 г., приет от Съвета, и да работят по неговата оценка, с оглед разработването на нов 

работен план за следващите години. Специално внимание ще бъде отделено на оценката на 

резултатите от работата, провеждана в рамките на отворения метод за координация.

Културните и творческите индустрии, включително МСП, допринасят значително за растежа 

и заетостта, както и за развитието на местно и регионално равнище. Поради това ролята на 

културните и творческите индустрии следва да бъде разгледана в рамките на Лисабонската 

стратегия за периода след 2010 г.

Културното наследство на Европа е особено богато и допринася за икономическата 

привлекателност и устойчивото развитие на регионите, по-специално чрез културния 

туризъм. То допринася също така за развитието на европейското гражданство. Във връзка с 

това трите председателства ще насърчават изпълнението на инициативата „Знак за 

европейско наследство“ и ще завършат работата по законодателния инструмент по този 

въпрос.

При подготовката на следващата финансова перспектива трите председателства ще отделят 
внимание на подготовката на следващия етап от свързаните с културната област програми на 
ЕС. Те също така ще вземат предвид целите на „Европейските години“ 2010 и 2011 в рамките 
на дейностите в тази област.
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Аудиовизуална политика

В областта на политиката по отношение на кинематографията трите председателства ще 
отделят внимание на преразглеждането на направеното от Комисията през 2001 г. 
„Съобщение относно филмовата индустрия“ и на последващите мерки от препоръката на 
Европейския парламент и на Съвета от 2005 г. относно филмовото наследство и 
конкурентоспособността на свързаните с него промишлени дейности, като вземат предвид 
необходимостта да бъде насърчено разпространението на европейските филмови творби.

Инициативите на Европейския съюз относно творческото онлайн съдържание са солидна 
основа за по-нататъшни действия за укрепване на европейската аудиовизуална и онлайн 
индустрия. Трите председателства ще отделят специално внимание на развитието на 
аудиовизуалната индустрия на съдържанието и нейното положително въздействие върху 
икономиката като цяло. Ще се работи също така по въпросите на защитата на интересите на 
носителите на права, алтернативните методи на разпространение на аудиовизуалните творби 
(цифрово разпространение, електронно кино), както и по цифровото културно и творческо 
съдържание.

Трите председателства ще работят във връзка с доклада за напредъка и перспективите за 
развитие на европейската цифрова библиотека EUROPEANA и по проблема за 
дълготрайното опазване на европейското цифрово културно наследство. Във връзка с това те 
ще насърчават по-нататъшното сътрудничество на европейско равнище с оглед повишаване 
на осведомеността относно тази заплаха и намиране на подходящи действия за 
отстраняването ѝ.

Спорт

Трите председателства ще съсредоточат вниманието си върху социалната роля на спорта, 
която е добре описана в Бялата книга на Комисията относно спорта. В тази рамка те ще 
работят по въпросите на здравословното влияние на физическата дейност, като вземат 
предвид Насоките на ЕС за физическата дейност, приети от министрите на спорта през 
ноември 2008 г.

Друг важен аспект ще бъде насърчаването на съвместната дейност на държавите-членки в 
борбата срещу допинга.
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В контекста на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване 

(2010 г.) и Европейската година на доброволческите дейности (2011 г.) трите 

председателства ще насърчават отчитането на потенциала на спорта за социалното 

приобщаване и интеграция, за борбата с бедността и за доброволческите дейности.

Следващата стъпка ще бъде да се започне работа по определянето на стратегическите 

принципи, цели и критерии за бъдещата програма относно спорта, основана на Бялата книга 

относно спорта, и за отчитане на специфичните характеристики на спорта, както и за 

насърчаване на неговия положителен принос за подобряване на психическото и физическото 

здраве на населението и на социалното сближаване, както и по отношение на икономиката.
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СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Реформа на Общата селскостопанска политика след 2013 г.

Въз основа на заключенията от прегледа на състоянието на съществуващата ОСП и с оглед 
разискванията по следващите финансови перспективи, разискванията относно целите и 
новите предизвикателства на бъдещата ОСП ще се активизират, по-специално на основата на 
очакваното през 2010 г. съобщение на Комисията, имащо за цел да започне обществено 
разискване.

Ще бъде отделено специално внимание на управлението на природните ресурси, в частност 
на водата, с оглед на нейното стратегическо значение за селскостопанското производство и 
връзката ѝ с изменението на климата.

Сектора на млякото

Състоянието на пазара на млечни продукти ще остане въпрос от първостепенно значение по 
време на мандата на трите председателства. В този контекст те ще отделят специално 
внимание на доклада на Комисията относно развитието на ситуацията на пазара и 
съответните условия за постепенно премахване на квотната система за млякото, при 
необходимост заедно с подходящи предложения. Необходимото внимание ще бъде отделено 
и на разискванията в рамките на създадената от Комисията група на високо равнище относно 
средносрочните и дългосрочните перспективи.

Качество на селскостопанските продукти

Председателствата ще работят за постигане на съгласие по законодателните предложения 
относно продуктовите стандарти, изискванията към селскостопанското производство и 
схемите за качество на селскостопанските продукти.

Конкурентоспособност на хранително-вкусовата промишленост

Друг приоритет на трите председателства ще бъде насърчаването и поемането на инициативи 
за подобряване на конкурентоспособността на европейската хранително-вкусова 
промишленост.
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Развитие на селските райони

По отношение на новото определяне на границите на районите в по-неблагоприятно 

положение, трите председателства ще предприемат последващи мерки по отношение на 

съобщението по този въпрос и ще започнат работата по законодателните предложения, които 

се очаква да бъдат представени през втората половина на 2010 г.

В съответствие с първата програма за действие за прилагане на Териториалната програма на 

Европейския съюз е необходимо да се работи по отношение на мандата за степента на 

изпълнение на посочената програма през 2010 г.

Горско стопанство

Председателствата ще се стремят да постигнат съгласие по предложението за регламент за 

определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и 

изделия от дървен материал.

Опростяване

Трите председателства ще отделят постоянно внимание на процеса за по-нататъшно 

опростяване на законодателството на ЕС. Специално внимание ще бъде отделено на 

принципа за кръстосано спазване и на ползата не само за европейските и 

националните/регионални власти, но също така и особено за самите производители.

Съгласуваност

В работата си председателствата ще отдадат значение на осигуряването на съгласуваност и 

единодействие между политиката по отношение на околната среда и общата селскостопанска 

политика, по-специално във връзка с прегледа на състоянието относно „новите 

предизвикателства“, между териториалната политика и общата селскостопанска политика, 

както и между научните изследвания, развитието, иновациите и общата селскостопанска 

политика. Освен това те ще се стремят да включат в общата селскостопанска политика 

стратегическите цели на развитието на селските райони.
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Преговорите в рамките на Световната търговска организация и Програмата за 
развитие от Доха (СТО/ПРД)

Трите председателства внимателно ще следят развитието на тези преговори, със специално 

внимание за частта, отнасяща се до селското стопанство, за която остава възможно 

заключително споразумение в рамките на реформата на ОСП от 2003 г., което следва да бъде 

балансирано и отговарящо на интересите на селскостопанските производители от ЕС.

Председателствата също така ще предприемат действия за преразглеждане на регламентите, 

които е необходимо да бъдат изменени в съответствие с възможния резултат от Програмата 

за развитие от Доха.

Регламент относно Програмата за опции, специфични за отдалечените региони и за 

островите (POSEI)

Очаква се Комисията да представи доклад относно действието на регламента POSEI, който 

може да бъде придружен от законодателни предложения. Председателствата ще разгледат 

въпросния доклад и ще започнат работа по евентуалните законодателни предложения.

Здравето на животните и хуманното отношение към животните

Трите председателства предвиждат продължение на плана за действие по отношение на 

стратегията за здравето на животните 2007—2013 г. Ще започне работа по предложението за 

единно законодателство за здравето на животните.

Ще започне работа по предложението относно защитата на животните по време на 

транспорт. Председателствата евентуално ще започнат работа по законодателно 

предложение относно етикетиране на храните по отношение на показателите за хуманно 

отношение към животните.
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Фитосанитарна защита

Трите председателства приветстват инициативата за преразглеждане на законодателната 

рамка относно фитосанитарната защита. В основата за бъдещите разисквания ще бъде 

докладът за оценка на съществуващото законодателство.

Генетично модифицирани организми (ГМО)

Председателствата ще проведат последващите разисквания по доклада относно социалните и 

икономическите последици от пускането на ГМО на пазара, който ще бъде представен от 

Комисията до юни 2010 г.

Понастоящем е в ход външен преглед на действието на двата законодателни акта относно 

ГМО (Регламент 1829/2003 и Директива 2001/18), като резултатите се очакват към средата на

2010 г. Външният преглед може да бъде последван от законодателни предложения.

Законодателния пакет относно хигиената

Докладът относно ефективността и степента на съгласуваност на санитарния и 

фитосанитарния контрол по отношение на вноса на храни, фуражи, животни и растения ще 

бъде разгледан и ще започне работа по евентуални последващи законодателни предложения.

Трети държави

За редица подгрупи на работна група „Потсдам“ трите председателства решиха да назначат 

един председател за целия 18-месечен период.



16771/09 mk/vv 64
DQPG BG

Настоящото законодателство относно вноса на живи животни и продукти от животински 

произход ще бъде преразгледано. В този контекст председателствата очакват също доклад от 

Комисията относно прилагането на правилата на ЕС относно производството на вносни 

продукти, и в частност проверката на изпълнението в трети държави на изискванията на ЕС

относно здравето на животните, общественото здраве и хуманното отношение към 

животните.

РИБАРСТВО

Реформа на общата политика в областта на рибарството

Трите председателства ще дадат висока степен на приоритет на реформата на общата 

политика в областта на рибарството. През 18-месечният период ще бъдат предприети редица 

стъпки от първостепенно значение в процеса на реформата (оценка на въздействието, 

заключения на Съвета, първи законодателни предложения).

Реформа на общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от 

аквакултури

Председателствата ще започнат и ще придвижат напред работата по реформата на общата 

организация на пазарите, за която Комисията има намерение да представи предложение 

успоредно с реформата на общата политика в областта на рибарството.

Изпълнение на стратегията за аквакултурите

След заключенията на Съвета относно стратегията за устойчиво развитие на европейските 

аквакултури, председателствата ще работят по преработване на стратегията.

Общ допустим улов (ОДУ) и квоти за 2011 г.

Определянето на ОДУ и квотите са ежегодна дейност, на която трите председателства 

отдават голямо значение. Двустранните и многостранните преговори (включително 

споразумението с Норвегия), които са от първостепенно значение за рибарството в ЕС, също 

ще заемат важно място в работната програма през последните месеци на 2010 г.
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Многогодишни планове за управление и възстановяване

Трите председателства ще отделят специално внимание на редица многогодишни планове за 

управление и възстановяване, включително оценката на плановете за управление на 

риболовни дейности, експлоатиращи запасите от писия и морски език в Северно море.
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ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

След влизането в сила на Договора от Лисабон, в рамките на Съвета ще бъде създаден 

постоянен комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност.

Трите председателства ще положат усилия структурата и работата на този нов орган да 

допринесат ефективно за укрепване на вътрешната сигурност в рамките на ЕС.

В този контекст трите председателства ще направят всичко възможно, за да осигурят 

изпълнението на Стокхолмската програма, като ще бъдат положени всички усилия за 

приемане на план за действие през първата половина на 2010 г.

ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Убежище и имиграция

Европейският съвет ежегодно ще води разисквания по политиките относно имиграцията и 

убежището, с оглед да се направи преглед на изпълнението на Европейския пакт за 

имиграцията и убежището, както и по свързаните с въпроса аспекти на Стокхолмската 

програма, и да бъдат очертани стратегически насоки за работата в тази област.

Законна имиграция

Ще продължи работата за улесняване на доброто управление на законната миграция и 

насърчаване на ефективно привеждане в съответствие на търсенето и предлагането на 

пазара на труда, основано на потребностите на пазарите на труда в държавите крайна цел.

Необходимо е да се установят връзки на единодействие между миграцията и развитието.
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Във връзка с това ще се работи по останалите аспекти на плана за политиката относно 

законната миграция — единно разрешително, сезонни работници, стажанти в рамките на 

корпоративни стажове — и ще бъде направена оценка на изпълнението на действащите 

директиви.

Интеграция на граждани на трети държави

Ще продължат усилията за обмен на добри практики относно политиките за интеграция.

Освен това ще бъде отделено внимание на необходимите мерки в областта на 

образованието, професионалното обучение, признаването на квалификация и компетентност 

и активните политики по отношение на пазара на труда.

Незаконна имиграция

ЕС е поел ангажименти на най-високо политическо равнище по отношение на 

продължаването на борбата срещу незаконната имиграция и трафика на хора. Тези 

ангажименти ще продължат по отношение на всички свързани с този въпрос области на 

политиката, в т.ч. разработване на интегрирано управление на външните граници, 

включително чрез проучване на възможностите, които предоставят новите технологии, 

укрепване на ролята на Фронтекс, по-нататъшно разработване на ефективна и дълготрайна 

политика по въпросите на връщането и реадмисията при пълно зачитане на правата на 

човека, както и борба с незаконното наемане на работа. Освен това ще бъдат проучени нови 

пътища за постигане на възможно най-висока ефективност на съществуващите инструменти 

на ЕС с оглед засилване на оперативното сътрудничество и разработване на възможности за 

единодействие в рамките на интегрирана стратегия на ЕС за вътрешната сигурност.

Специално внимание ще бъде отделено също така на непридружените малолетни, в рамките 

на глобален подход, включващ мерки за превенция и за закрила, както и на трайно връщане 

в държавата на произход, като се вземат предвид висшите интереси на детето.
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Визова политика

Внедряването на Визовата информационна система (ВИС) остава приоритет. Местното 

консулско сътрудничество ще бъде допълнително насърчавано и ще бъдат проучени 

възможностите за създаване на общи центрове за издаване на визи. Оценката на 

споразуменията за визови облекчения ще бъде считана за приоритет.

Шенгенско пространство

По-нататъшното укрепване и разширяване на Шенгенското пространство в съответствие със 

съществуващите критерии не само ще повиши сигурността в това пространство, но и ще 

позволи на повече европейски граждани да се възползват от свободното движение на хора.

Във връзка с това, завършването и успешното внедряване на новото поколение Шенгенска 

информационна система е от първостепенна необходимост. Ще продължи работата по 

процедурите за оценка на Шенген.

Международна закрила

Работата по законодателните мерки за изграждане на втората фаза на Общата европейска 

система за убежище (ОЕСУ), която има за цел установяване на обща процедура за убежище 

и единен и удовлетворителен статут на лицата, на които е предоставена международна 

закрила, ще продължи да бъде приоритет. Специално ще бъде отделено внимание и на 

засилването на практическото сътрудничество, включително чрез създаване на Европейска 

служба за подкрепа в областта на убежището. Солидарността при управлението на системите 

за закрила, както между държавите-членки, така и по отношение на трети държави, остава в 

основата на Общата европейска система за убежище (ОЕСУ) при спазване на принципа на 

доброволното участие.



16771/09 mk/vv 69
DQPG BG

Сътрудничество с трети държави в рамките на Глобалния подход на ЕС по миграцията

Глобалният подход по миграцията дава възможност за нови форми на диалог и 

сътрудничество с трети държави в тази област, както и за насърчаване на единодействието на 

миграцията и развитието. ЕС ще продължи да работи за ефективно и балансирано 

изпълнение и по-нататъшно развитие на трите ѝ компонента. В този контекст ще продължи 

прилагането на Глобалния подход спрямо южната, източната и югоизточната част на ЕС. ЕС 

също така ще продължи да води засилен, структуриран и всеобхватен диалог по въпросите на 

миграцията с Латинска Америка и Карибския регион.

Стратегия за вътрешна сигурност

Трите председателства ще работят за многоизмерна и устойчива стратегия за вътрешна 

сигурност на ЕС, която ще отразява настоящото състояние, бъдещите предизвикателства и 

стратегическите действия на ЕС в тази област. Тази стратегия ще обхваща основните 

приоритетни области на политиките на ЕС за сътрудничество в областта на

правоприлагането. Една приоритетна конкретна дейност ще бъде разработването на 

европейския модел за криминално разузнаване (ECIM).

Борба с тероризма

Целта за борба с тероризма във всички негови форми остава основен приоритет на ЕС, при 

спазване на правата на човека и международното право в рамките на всички международни 

усилия за борба с тероризма. Трите председателства ще съсредоточат усилията си върху 

изпълнението на стратегията и плана за действие на ЕС за борба с тероризма, както и върху 

разработване на мултидисциплинарен отговор на тероризма, оперативно сътрудничество 

между правоприлагащите органи в държавите-членки, сътрудничеството между европейски 

агенции като Европол и Евроюст и сътрудничеството с ключови трети държави. Въз основа 

на стратегията и плана за действие на ЕС, специално внимание ще бъде отделено на явления 

като радикализацията и набирането на терористи. Сред целите на трите председателства ще 

бъдат също така действията за борба срещу използването на интернет за целите на 

тероризма, за подобряване на сигурността на взривните вещества и за координиране на 

обмена и анализа на информация и разузнавателни данни за тероризма.
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Борба с трафика на хора

Борбата с трафика на хора ще остане важен приоритет. Въз основа на резултатите от 

оценката на плана за действие на ЕС срещу трафика на хора, трите председателства ще 

предложат нови насоки за действие, като акцентират върху всички форми на експлоатация и 

същевременно обърнат специално внимание на крайно уязвимите жертви.

Борба с наркотиците

Трите председателства ще продължат изпълнението на Плана за действие на ЕС за борба с 

наркотиците за 2009—2012 г. Трите председателства изтъкват отново значението на 

мултидисциплинарен, всеобхватен и добре балансиран подход за превантивна дейност и 

борба с прекурсорите и незаконното производство на наркотици и трафика с тях. Освен това 

трите председателства ще проучат нови възможности за по-ефективно и координирано 

сътрудничество в областта на правоприлагането с оглед борбата с трафика на наркотици.

Що се отнася до международното сътрудничество, ще се прилага същият подход.

Вниманието ще бъде насочено към засиленото сътрудничество с ключови трети държави в 

Средиземноморието, Западните Балкани, Западна Африка, Латинска Америка и Централна 

Азия за разбиване на трафика на прекурсори и наркотици. 

Полицейско и митническо сътрудничество

Трите председателства ще засилят оперативното сътрудничество между правоприлагащите 

органи и европейските агенции като Европол. С оглед на това ще бъдат предприети всички 

усилия, за да се гарантира безпроблемно адаптиране на работните методи на Европол в 

контекста на новата правна рамка на организацията.
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Трите председателства ще проучат възможността за подобряване на действащата правна 
рамка на ЕС за сътрудничество в областта на правоприлагането, особено за сътрудничество в 
пограничните райони. Ще бъде насърчавано развитието на практическото сътрудничество 
въз основа на Решенията от Прюм. Следва да се задълбочи обменът на опит и добри 
практики при работата с центровете за полицейско и митническо сътрудничество и биха 
могли да се разработят минимални стандарти за тяхното функциониране. В този контекст 
трите председателства ще се стремят да подобрят оперативната съвместимост между 
радиокомуникационните системи в областта на правоприлагането. Европейската мрежа на 
службите, отговарящи за технологиите в областта на вътрешната сигурност, ще бъде 
използвана в пълна степен.

Насърчаването на общо полицейско обучение и развиването на европейска полицейска 
култура ще продължи да бъде цел и във връзка с това ще се работи още повече за 
постигането на ефикасно функциониране и организация на основната дейност на 
Европейския полицейски колеж (CEPOL).

В областта на сигурността при провеждането на футболни срещи с международно измерение 
трите председателства ще извършат оценка на настоящата работна програма и ще изготвят 
нова програма за периода 2011—2013 г. Те ще работят и за подобряване на 
сътрудничеството между органите на държавите-членки, отговорни за частния охранителен 
сектор, за изграждането на мерки за подобряване на сътрудничеството във връзка със 
защитата на обществените лица и за определяне на добрите практики на мрежите на 
европейките служители за връзка.

Ще продължи прилагането на стратегията на ЕС за митническо сътрудничество в областта на 
свободата, сигурността и правосъдието, като се представи нов план за действие за 
митническо сътрудничество.

Предотвратяване на престъпността и борба с организираната престъпност

Трите председателства се ангажират да продължат сътрудничеството в областта на 
предотвратяването на престъпността. 
Специално внимание ще се отдели на предотвратяването и борбата с насилието, основано на 
пола. Допълнително ще се работи за утвърждаването на методи за управление на конфликти 
без насилие с цел предотвратяване на насилието и/или възстановяване на отношенията.
Специално следва да бъде разгледано и прилагането на Директивата относно защитата на 
околната среда чрез наказателното право.
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Борбата с тежката и организираната престъпност изисква мултидисциплинарен подход, 

основаващ се на разузнавателни данни, с оглед предоставяне на по-ефективни и 

дългосрочни резултати. Поради това ще се търси добавена стойност на оценката на 

заплахата от организираната престъпност (OCTA), включително чрез развиване на 

регионалния ѝ подход.

Трите председателства ще продължат да прилагат съгласуваната работна стратегия и 

практическите мерки срещу киберпрестъпността. Специално внимание ще бъде обърнато на 

борбата с всякакви форми на сексуална злоупотреба с деца в интернет.

Ключов приоритет ще продължи да бъде идентифицирането и изземването на приходи от 

престъпления, както и борбата с изпирането на пари. Въпросът за измамите с фалшива 

самоличност ще бъде разгледан специално и във връзка с това ще стартират инициативи за 

проверка на автентичността на документите за самоличност на европейско равнище. На 

последно място, ще започне процес на размисъл по новите социално-икономически области, 

в които организираната престъпност има повишено влияние и които имат съществено 

отражение върху ежедневието на гражданите.

Обмен на информация

Ще продължи работата по развиването на глобална и съгласувана политика на ЕС в 

дългосрочен план във връзка с обмена на информация в областта на правоприлагането при 

пълно спазване на защитата на данните. Ще се полагат усилия за постигане на по-ефикасно 

използване на действащите национални и европейски информационни системи в областта на 

правоприлагането, с оглед да се избегне дублиране и да се оптимизират разходите и 

евентуалните ползи за крайните потребители. За приоритетна задача се счита създаването 

на агенция за управление на мащабни системи за информационни технологии.

Трите председателства ще се стремят да въведат и прилагат оперативна ШИС II в рамките 

на договорения график и ще работят по прилагането на „шведското“ рамково решение и 

Решенията от Прюм, с оглед най-късно през август 2011 г. да започне автоматичният обмен 

на данни в целия ЕС. 
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Гражданска защита

Трите председателства ще продължат работата по подобряване на способностите на ЕС за 

реагиране при бедствия и кризи, както в границите на ЕС, така и в трети държави, като се 

осигури добро равновесие между предотвратяването, подготвеността и реагирането. В този 

контекст трите председателства ще предприемат последващи действия във връзка с двете 

съобщения на Комисията относно укрепването на способността на Европейския съюз за 

реагиране при бедствия и относно подход на ЕС за превенция на природни и причинени от 

човека бедствия.

Всички инициативи, свързани с обучението, ще бъдат развивани задълбочено и специално 

внимание ще се отделя на прилагането и развиването на модули за гражданска защита и за 

укрепване на Центъра за наблюдение и информация в рамките на механизма за гражданска 

защита. Трите председателства ще работят и в областта на предотвратяването. Освен това 

специално ще бъде взета предвид оценката на механизма за гражданска защита и финансовия 

инструмент, която ще започне по време на мандата на следващите три председателства.

Във връзка с това ще продължи сътрудничеството с ООН. През мандата на трите 

председателства ще бъде търсен напредък по елементите на Европейската програма за 

защита на критичната инфраструктура (ЕПЗКИ) и със специално внимание ще бъдат 

разгледани рисковете, свързани с химическата, биологичната, радиологичната и ядрената 

(ХБРЯ) сигурност и предотвратяването на горските пожари.

СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Практическо сътрудничество по съдебни въпроси

Що се отнася до хоризонталните въпроси в областта на правосъдието, трите 

председателства ще поставят акцент върху защитата и утвърждаването на основните права, 

защитата на личните данни, електронното правосъдие и обучението на съдии, прокурори 

и съдебни служители.
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Характерно за Съюза е специалното значение, което той отдава на утвърждаването на 

основните права и свободи в рамките на ЕС и във външните си отношения. Трите 

председателства ще допринасят за тази цел, като утвърждават тясното сътрудничество с 

Европейския парламент и Комисията. Трите председателства ще се стремят също към 

подобряване на механизмите за сътрудничество между Агенцията за основните права и 

институциите на ЕС. Своевременното присъединяване на ЕС към Европейската конвенция 

за защита на правата на човека и основните свободи е приоритет за трите председателства. 

ЕС следва да развива проактивен и последователен подход относно защитата на личните 

данни, по-специално при разработването на глобална стратегия за информационните 

системи в областта на вътрешната сигурност.

Като отчитат същественото значение на използването на информационните и 

комуникационните технологии в областта на правосъдието, трите председателства са твърдо 

решени да придвижат напред проектите, включени в плана за действие за електронно 

правосъдие за периода 2009—2013 г. и, като вземат предвид неговия отворен характер, е 

възможно да изготвят и допълнителни проекти. До юни 2011 г. следва да се извърши оценка 

на дейностите по структурата на въвеждането му. Във връзка с това ще стартират проекти 

като системата за свързване на регистрите за завещания и обучението за практикуващи 

юристи. Следва да започне работата в областта на връчването на съдебни и извънсъдебни 

решения по граждански или търговски дела, на правната помощ и на европейската заповед 

за плащане, както и на процедурата за искове с малък материален интерес. Освен това ще 

бъде разгледан и хоризонталният въпрос за писмения и устния превод.

Трите председателства ще насърчават прилагането на общите насоки, приети от държавите-

членки в резолюцията, отнасяща се до обучението на съдии, прокурори и служители на 

администрацията на правосъдието. По-специално, трите председателства имат за цел 

развитието на ефикасно сътрудничество между Европейската мрежа за съдебно обучение и 

съответните национални центрове за обучение.
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Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси

Принципът на взаимно признаване на съдебни решения по наказателноправни въпроси е в 
основата на съдебното сътрудничество между държавите-членки. Във връзка с това 
специален акцент ще бъде поставен върху подобряването на прякото съдебно 
сътрудничество, по-специално чрез укрепване на прилагането на принципа за взаимно 
признаване в областта на доказателствата при наказателни производства, осъществимостта 
на общ инструмент, който да замени европейската заповед за предаване на доказателства 
(който може да се нарича „Европейска заповед за разследване“), или допускане на събрани в 
други държави-членки доказателства.

Освен това трите председателства ще се съсредоточат и върху подобряване прилагането на 
принципа за взаимно признаване спрямо обмена на информация от регистрите за съдимост, 
сближаването на процесуалното право, сътрудничеството между съдебните органи във 
връзка със съдопроизводството, както и защитата на уязвимите лица и помощта за жертвите.

С оглед улесняване на съдебното сътрудничество между държавите-членки, трите 
председателства ще се стремят към укрепване на обмена на информация от регистрите за 
съдимост чрез установяване на европейски списък на осъдени граждани на трети държави и 
ще разгледат възможности за обмен на информация относно мерките за процесуална 
принуда, приети във връзка с текущи наказателни производства и с неокончателни съдебни 
решения. 

Трите председателства ще се стремят и към сближаване на процесуалното законодателство, 
което е ключов елемент за увеличаване на взаимното доверие и за улесняване на взаимното 
признаване. Работата следва да се съсредоточи върху подобряване на правната рамка чрез 
приемането на правни инструменти с оглед определянето на общи минимални стандарти 
относно процесуалните права и гаранции за лицата при наказателни производства, както и 
чрез преразглеждането на Рамковото решение на Съвета от 15 март 2001 г. относно 
правното положение в наказателното производство на жертвите от престъпления 
(2001/220/ПВР).

Трите председателства ще продължат работата по установяване на общи правила относно 
принципа ne bis in idem в светлината на съдебната практика на Съда на Европейския съюз.
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Трите председателства ще работят по нова правна рамка, която да позволи прехвърлянето на 

наказателни производства от една държава-членка в друга.

Трите председателства ще се стремят към подобряване на правната рамка за закрила на 

децата и ще изготвят план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца и детската 

порнография.

Специално внимание ще бъде насочено към помощта за жертвите, в т.ч. жертвите на 

тероризма, както и жертвите на домашно насилие и насилието, основано на пола. За тази 

цел ще продължи работата по изработване на европейска правна рамка, за преодоляване на 

всякакви пречки за ефективното прилагане на мерките за защита на цялата територия на ЕС, 

с цел да се осигури на заплашваните жертви необходимата закрила независимо от 

местопребиваването им. В съответствие със Стокхолмската програма трите председателства 

ще задълбочат работата по изработване на европейска заповед за осигуряване на закрила.

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси

Трите председателства ще съсредоточат усилията си върху семейното право — сфера от 

съществено значение, която засяга ежедневието на гражданите на ЕС. Ще продължи 

работата за хармонизиране на правилата по отношение на стълкновението на юрисдикции и 

закони. Работата ще бъде насочена и към други аспекти на семейното право, а именно 

приемането на регламент относно режима на брачната собственост и регламент относно 

приложимото право и компетентността при делата за развод.

Ще се придвижи напред работата по регламента за наследството и завещанията. 

Ще продължи и работата за развитие на принципа за взаимно признаване. С оглед на това 

приоритет за трите председателства ще бъде преразглеждането на Регламент 44/2001/EО, 

по-специално във връзка с премахването на екзекватурата за съдебни решения по 

граждански и търговски дела. Накрая, председателствата ще работят по подобряването на 

трансграничното прилагане на съдебни решения, постановени в една държава-членка, в 

друга държава-членка, по-специално чрез анализ на механизмите за запор на банкови 

сметки.
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Външни отношения в областта на свободата, сигурността и правосъдието

Трите председателства ще имат за цел да развиват външното измерение на пространството 

на свобода, сигурност и правосъдие. 

Що се отнася до тематичните приоритети, трите председателства се ангажират да 

продължат усилията на предишните председателства в областта на имиграцията, борбата с 

тероризма, борбата с организираната престъпност, съдебното сътрудничество по 

наказателноправни и гражданскоправни въпроси и укрепването и защитата на основните 

права. Сътрудничеството между Европол, Евроюст и трети държави също ще бъде засилено.

Що се отнася до географските приоритети, специално внимание ще бъде отделено на 

сътрудничеството със страните кандидатки, държавите от Западните Балкани и държавите, 

участващи в европейската политика за съседство и в Източното партньорство. 

Стратегическият диалог ЕС—САЩ, партньорството с Русия, диалогът и сътрудничеството с 

Африка, засиленият, структуриран и всеобхватен диалог с Латинска Америка и Карибския 

регион, както и сътрудничеството със страните от Азия, ще останат приоритети за трите 

председателства. 

Трите председателства ще се стремят да подобрят координацията на позицията на ЕС в 

рамките на всички международни организации.
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ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

Установяването на новата длъжност „върховен представител“ и създаването на Европейска 

служба за външна дейност ще допринесат значително за външните действия на ЕС. От 

изключително значение ще е в началото на 2010 г. да се постигне съгласие по решението на

Съвета относно организацията и функционирането на Европейската служба за външна 

дейност (ЕСВД).

ЕС ще продължи да работи в рамките на Европейската стратегия за сигурност, като отделя 

специално внимание на новите заплахи, като свързаните с изменението на климата и 

енергийната сигурност.

Управление на кризи

ЕС ще продължи да укрепва всички компоненти на Европейската политика за сигурност и 

отбрана (ЕПСО) с оглед засилването на ролята му на световен и независим фактор в областта 

на предотвратяването на конфликти, реагирането на кризи, управлението на кризи и 

стабилизирането след конфликт, като поставя специален акцент върху взаимодействието 

между граждански и военни действия. С оглед повишаване на ефективността на 

управлението на кризи ще се насърчава търсенето на нови пътища за сътрудничество, 

включително многонационални варианти, като обединяване на ресурси, обучение и 

логистика, както и нови възможности, предвидени в Договора от Лисабон.

Специално внимание ще се отдели на изпълнението на основните цели в гражданската и 

военната област, а укрепването на способностите на ЕС за бързо реагиране ще бъде 

приоритет. Ще се проучват и занапред нови възможности за развитие на гражданските 

способности и ще се усъвършенстват дейностите на Европейската агенция по отбрана за 

развитие на способностите.

ЕС ще се стреми да развива тясно сътрудничество с ООН, НАТО, ОССЕ, Африканския съюз 

и други международни и регионални организации. Специално внимание ще се отделя на по-

нататъшното усъвършенстване на отношенията с НАТО на политико-стратегическо равнище, 

включително по отношение на развитието на способности.
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Председателствата ще направят преглед на напредъка за десетгодишния период в областта на 

предотвратяването на кризи и ще предложат по-нататъшни действия по случай 10-тата 

годишнина от приемането на програмата на ЕС за предотвратяване на конфликти, свързани с 

насилие (Програмата от Гьотеборг).

Първостепенно значение ще се отдава на подобряването на планирането и оперативното 

провеждане на военните и гражданските операции. Като се отчита надлежно финансовото 

положение, първостепенно значение ще се отделя на осигуряването на достатъчно 

финансови средства за разширяващата се роля на ЕС в областта на управлението на кризи.

По случай десетата годишнина от приемането на Резолюция 1325 (2000) на Съвета за 

сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, председателствата ще насърчат 

утвърждаването на правата на човека и интегрирането на принципа за равенството на 

половете във всички аспекти на планирането и провеждането на мисиите и операциите на 

ЕПСО.

Председателствата ще развиват европейската култура на сигурност и отбрана и ще 

продължат да укрепват Европейския колеж за сигурност и отбрана (ЕКСО).

Неразпространение и разоръжаване

Ще продължи изпълнението на стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за 

масово унищожение За тази цел ще се използва и занапред потенциалът на международните 

срещи, планирани за периода на трите председателства, като срещата за преразглеждане на 

Договора за неразпространение. Освен това, в сътрудничество с трети държави ЕС ще 

участва активно в изпълнението на разпоредбите на Резолюция 1887 на Съвета за сигурност 

на ООН от 2009 г.

Ще продължи работата по стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на 

малки оръжия и леко въоръжение и на боеприпаси за тях, а също и активното участие в 

преговорите за Договора за търговията с оръжие.
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Борба с тероризма

Ще продължи работата по външните аспекти на изпълнението на стратегията на ЕС за борба 

с тероризма и борбата срещу радикализацията и набирането на терористи.

Многостранно сътрудничество

ЕС ще продължи да подкрепя процеса на реформиране на ООН със специално внимание 

върху съгласуваността и усилването на институционалната система, чрез балансирано 

развитие на трите стълба, по-конкретно мир и сигурност, устойчиво развитие и правата на 

човека. Финансовото участие на ЕС трябва да намери точно отражение в дейностите на 

организацията.

Запазва се централното значение на засилването на сътрудничеството между ЕС и ООН в 

областта на мира и сигурността и подобряването на ефективността на операциите на ООН за 

опазване на мира.

Европейско консулско сътрудничество и защита на европейските граждани

Що се отнася до съдействието и защитата на пътуващите и на гражданите, пребиваващи в

чужбина, трите председателства ще работят за подобряване на консулската защита на 

европейските граждани на територията на Европейския съюз и извън нея.

Ще продължи работата по определяне на степента на консулска помощ, която да се предлага 

като минимум на гражданите на държавите-членки извън територията на ЕС.

Необходимо е да се доразвие координацията на действията при критични ситуации извън 

територията на ЕС.

Специално внимание ще се отдели на оценяването в рамките на концепцията за „водеща 

държава“ и на засилването на сътрудничеството чрез взаимно ползване на консулски 

ресурси. В това отношение първостепенно значение ще има обучението на консулските 

служители, с цел да се подобри сътрудничеството в критични ситуации и познаването на 

законодателството на ЕС.
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Ще се стимулира предоставянето на консулската помощ на европейските граждани на 

територията на целия Европейски съюз. Надлежно внимание ще се отдели и на развитието на 

дипломатическата помощ при работата с искания за правна помощ в трети държави.

Правата на човека и принципи на правовата държава

ЕС ще съсредоточи работата си за по-нататъшно укрепване на утвърждаването и защитата на 

всички човешки права и основни свободи, както и утвърждаването на всеобщия им характер.

Премахването на смъртното наказание ще продължи да заема важно място в дневния ред на 

ЕС в международната област.

Специално ще се работи за интегрирането на правата на човека и равенството между 

половете във всички политики на ЕС, включително ЕПСО, по-конкретно като се интегрират 

аспектите на човешките права в политическите дискусии и диалози с трети държави.

Особено внимание ще се отдели на предотвратяването на геноцида и масовите жестокости в 

международен план.

ЕС ще засили работата си за утвърждаване на принципите на правовата държава. Борбата с 

безнаказаността ще запази ключовото си значение в подхода на ЕС за изграждане на траен 

мир и неговото поддържане. ЕС ще продължи все така силно да подкрепя Международния 

наказателен съд (МНС) и във връзка с това ЕС следва да се стреми да постигне пълно и 

всеобщо прилагане на Римския статут на МНС. Конференцията за преглед на Римския 

статут, която ще се състои през 2010 г., ще открие възможност да се изрази допълнително 

широка подкрепа за продължаващото развитие на международното наказателно право.

Търговска политика

Първото за последните 50 години глобално свиване на икономиката промени из основи 
условията, в които действа търговската политика на ЕС. Съюзът ще продължи да се 
застъпва за откритостта и ангажираността като противовес на изолационизма и 
затвореността. Във връзка с това ЕС ще продължи да отдава първостепенно значение на 
амбициозните, балансирани и всеобхватни резултати от преговорите от Доха. Успоредно с 
това ЕС ще продължи да изпълнява двустранните и регионалните търговски споразумения, 
сключени с основи търговски партньори.
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В рамките на стратегията на ЕС за достъп до пазари трите председателства ще подкрепят 
инициативи, повишаващи износа на стоки и услуги от европейски дружества, по-специално 
от МСП за трети държави, като използват всички налични средства. Особено значение 
запазват съгласуваните действия за премахване на нетарифните бариери, за отваряне на 
пазарите за обществени поръчки и за подобряване защитата на правата върху интелектуална 
собственост.

Сътрудничество за целите на развитието

ЕС осъзнава необходимостта да се поддържат всички ангажименти, поети на срещите в 
Монтерей и Доха. Във връзка с това ЕС ще продължи да следи внимателно за спазването на 
поетите от него ангажиментите по отношение на официалната помощ за развитие, 
установени в Европейския консенсус за развитие, и по-конкретно непосредствената 
колективна цел на ЕС, изразяваща се в 0,56 % от брутния национален доход (БНД) до 2010 г.
ЕС ще отдели специално внимание на нуждите на най-слабо развитите държави, като 
продължи да подкрепя всички развиващи се държави, в т.ч. държавите с ниски и средни 
доходи, с цел да се постигне по-балансирано развитие в световен мащаб.

ЕС ще продължи да повишава ефективността на помощта, съгласно договореното в 
програмата за действие от Акра. ЕС ще продължи да я изпълнява активно с оглед форума на 
високо равнище за ефективността на помощта (Сеул, 2011 г.), като отчита спецификата на 
държавите в нестабилно положение.

ЕС ще продължи да следи и работи за постигането на целите на хилядолетието за развитие.
Испания, Белгия и Унгария ще работят в тясно сътрудничество по подготовката на 
пленарното заседание на високо равнище на Общото събрание на ООН (септември 2010 г.), с 
което ще се отбележи 10–тата годишнина от Декларацията на хилядолетието. Във връзка с 
това ще бъде отделено внимание на сигурността на изхранването и борбата с глада и 
бедността чрез утвърждаване на устойчивото развитие в селските райони, системи за 
селскостопанско производство и управление на водите и горите. Ще се подпомага 
укрепването на системите за здравеопазване и подготовката на плана на ЕС за действие за 
утвърждаване на равенството между половете и овластяване на жените в областта на 
европейските политики за развитие. Освен това ще се работи за изпълнението на поетите на 
съответните конференции ангажименти на ЕС във връзка с опазването на околната среда.
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Що се отнася до отношенията с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн 

(АКТБ), ЕС ще направи необходимото за сключване на второто, преработено Споразумение 

от Котону, ще работи по сключването на споразумения за икономическо партньорство (СИП) 

и съответните последващи действия, с цел да се осигури регионалната интеграция и 

развитието на държавите от АКТБ, като същевременно насърчава изпълнението на СИП и

други форми на регионалната интеграция, включително чрез пакети за подпомагане на 

търговията.

Първостепенно значение ще има засилването на трансатлантическите партньорства за 

сътрудничество за развитие и насърчаване на сътрудничеството с нововъзникващите донори 

(Китай, Бразилия, Индия).

Накрая, трите председателства ще насърчават европейските граждани да осъзнаят 

необходимостта да се поддържат усилията в подкрепа на солидарността с нуждаещите се

държави, за които е най-трудно да понесат последиците от настоящото икономическо 

положение.

Западноевропейските държави извън ЕС

ЕС ще продължи да развива сътрудничеството с трите държави, членуващи в ЕИО, 

Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, и ще засили сътрудничеството с Швейцария, вероятно 

чрез сключване на ново рамково споразумение. ЕС също ще засили сътрудничеството си с 

Лихтенщайн, Андора, Монако и Сан Марино и Швейцария в данъчната област и за борба с 

измамите, като сключи нови споразумения или актуализира съществуващите.
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Западните Балкани

Ще продължи да се развива европейската перспектива за държавите от Западните Балкани в 
съответствие със обновения през декември 2006 г. Консенсус за разширяване. Процесът на 
стабилизиране и асоцииране ще остане, в съответствие със Солунската програма, най-
важният инструмент в това отношение. ЕС ще продължи да подпомага държавите от 
Западните Балкани в техните процеси за политическа, икономическа и институционална 
реформа и ще продължи подкрепата си за регионалното сътрудничество между държавите от 
Западните Балкани. Специално внимание ще се насочи към цялостното изпълнение на 
сключените с държавите-партньори споразумения за стабилизиране и асоцииране, както и на 
изпълнението на критериите за процеса на стабилизиране и асоцииране. Ще продължи и 
работата за сключване на споразумение за стабилизиране и асоцииране с Босна и 
Херцеговина (както и за ратифициране и изпълнение на споразумението със Сърбия). Ще 
продължи и работата за изпълнение на пътните карти за либерализиране на визовия режим.

Политика за съседство Източна Европа и Средиземноморието

ЕС ще продължи да укрепва европейската политика за съседство (ЕПС) като единна и 
съгласувана политическа рамка, като разпределя поравно вниманието между източното и 
южното измерение.

По отношение на източното измерение, утвърждаването на стабилност, добро управление и 
икономическо развитие в разположените на изток съседни държави продължава да бъде от 
стратегическо значение за Европейския съюз. Във връзка с това ЕС ще продължи 
изпълнението на Източното партньорство чрез по-задълбочени двустранни задължения и за 
постигане на нова многостранна рамка, включваща ЕС, Армения, Азербайджан, Беларус, 
Грузия, Република Молдова и Украйна, с цел ускоряване на реформите, сближаване на 
законодателството и по-нататъшна икономическа интеграция. Освен това, през следващите 
18 месеца ще продължи работата по преговорите за задълбочени и всеобхватни 
споразумения за свободна търговия с партньори, които са членове на СТО и имат готовност 
да спазят ангажиментите си. В рамките на дългосрочна цел ще бъдат предприети по-
нататъшни мерки за либерализиране на визовия режим, като се решава според конкретния 
случай, ако са налице условия за добре управлявана мобилност при гарантирана сигурност.
Втората среща на високо равнище по въпросите на Източното партньорство ще се състои 
през първата половина на 2011 г.
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По отношение на южното измерение, Съюзът за Средиземноморието ще се развие 
допълнително чрез втората среща на високо равнище по въпросите на Съюза за 
Средиземноморието, която ще се състои през първата половина на 2010 г., и чрез приемането 
на първата работна програма на Съюза за Средиземноморието за 2010 г.—2012 г. Друг 
приоритет ще бъде ефективното и ефикасно функциониране на секретариата, който предстои 
да бъде установен в Барселона.

В областта на двустранните отношения, специално внимание ще бъде отделено на 
двустранната рамка на отношенията с Мароко, Израел, Тунис, Египет и Йордания, като 
същевременно продължават да се развиват отношенията с Алжир, Ливан и палестинската 
власт. Ще продължи работата с цел подписване на споразумение със Сирия, както и 
преговорите за споразумение с Либия. Първата среща на високо равнище ЕС—Мароко ще 
бъде организирана през първата половина на 2010 г.

ЕС ще продължи прилагането на европейските регионални стратегии, като северното
измерение, инициативата „Черноморско взаимодействие“, като осигурява взаимно допълване 
с европейската политика за съседство и други регионални инициативи на ЕС.

Отношения с Русия

ЕС ще продължи да развива стратегическото партньорство с Русия на основата на общи 
интереси и ценности. Ще продължат усилията за напредък в преговорите за ново 
споразумение ЕС—Русия, както и за изпълнението на пътните карти за четирите общи 
пространства. ЕС ще настоява Русия да завърши процеса си на присъединяване към СТО, с 
което ще се открие възможност за двустранно споразумение за свободна търговия, както и да 
работи за решаването на други нерешени въпроси. ЕС ще направи необходимото за 
осигуряване на съгласуваност и приемственост между поредицата срещи на високо равнище, 
които предстои да се осъществят с Русия.

Централна Азия

През 18-месечния период ЕС ще се стреми към изпълнение на своята централноазиатска 
стратегия в седем основни области: правата на човека, принципи на правовата държава, 
добро управление и демократизация, образование, икономическо развитие, търговия и 
инвестиции, енергетика и транспорт, околна среда и води, общи заплахи и 
предизвикателства, както и диалог между културите. Освен това ЕС ще разгледа 
възможностите за засилване на сътрудничеството с държавите в Централна Азия.
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Близкият изток

В сътрудничество с регионални и международни партньори, ЕС ще продължи да подкрепя 

всички усилия за постигане на пълен мир в Близкия изток на основата на концепцията за две 

отделни държави. ЕС ще продължи активното си участие и ще работи за по-добри 

отношения с държавите от региона, включително като проучи начини и формулира 

предложения за подпомагане на прилагането на мирно споразумение.

ЕС ще продължи внимателно да следи развоя на събитията в Иран и ще продължи да работи 

за намиране, чрез преговори, на дългосрочно решение на ядрения въпрос като част от 

въпросите, които стоят на дневен ред с Иран.

ЕС ще продължи подкрепата си за сигурен, стабилен, демократичен, преуспяващ и единен 

Ирак и ще се стреми към приключване на преговорите по споразумение за сътрудничество и 

търговия с тази страна. Важна цел за ЕС остава приключването на преговорите по 

споразумението за свободна търговия със Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

Трансатлантически отношения

Трансатлантическите отношения остават основен приоритет в програмата на ЕС. Ще бъдат 

положени усилия да продължи укрепването на стратегическото партньорство ЕС—САЩ, 

като специално внимание се отделя на основните многостранни въпроси, по-конкретно 

изменението на климата, енергетиката, икономическите и финансови кризи, управлението на 

кризи и сътрудничеството за развитие. В областта на енергетиката, ще се предприемат 

всички усилия за ефективно използване на съвета по енергетика ЕС—САЩ. Ще продължат 

усилията за изпълнение на програмата от 2007 г. за икономическо сътрудничество, както и 

по отношение на диалога в сферата на регулирането, по-конкретно чрез работата на 

Трансатлантическия икономически съвет Обновената политическа програма ще включва 

засилен диалог и евентуално съвместно действие по регионални въпроси, във връзка с 

неразпространението и разоръжаването, както и в сферата на сигурността. Ще се проучат 

възможности за по-нататъшно сътрудничество в областта на свободата, сигурността и 

правосъдието, както и за противодействие на тероризма.
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Ще продължат да се развиват тесни връзки с Канада и да се работи по новото цялостно 

икономическо споразумение, както и в други области.

Африка

ЕС ще продължи да работи съсредоточено за изпълнението на съвместната стратегия ЕС—

Африка и плана ѝ за действие. Специален акцент следва да се постави върху действията в 

областта на мира и сигурността, енергетиката, изменението на климата, търговията, 

зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава, както и 

по въпросите на миграцията. През втората половина на 2010 г. ЕС и Африка ще организират 

съвместно третата среща на високо равнище ЕС—Африка.

Утвърждаването на мира и сигурността на този континент продължава да бъде основна цел 

на политиката на ЕС в Африка. ЕС ще продължи сътрудничеството си с Африканския съюз 

(АС), с цел той да стане способен да изпълнява основна роля за предотвратяването и 

решаването на конфликти в целия континент. ЕС ще продължи да подпомага процесите за 

предотвратяване на кризи, за стабилизиране и помирение и ще продължи да спомага за 

изграждането на способности, особено във връзка с планирането и провеждането на 

мироопазващи мисии от страна на АС.

ЕС ще продължи да наблюдава развоя на събитията в районите с повишена вероятност от 

възникване на кризи, като Големите африкански езера, Сахел и Африканския рог (по-

конкретно Судан и Сомалия), и ще участва заедно с регионалните и международните 

партньори в работата по стабилизирането и за разрешаването на конфликти.

Азия

ЕС ще обърне особено внимание на развитието и укрепването на отношенията със своите 

азиатски партньори. Във връзка с това Осмата среща на високо равнище между Азия и 

Европа, която ще се състои през втората половина на 2010 г., ще даде възможност да се 

утвърдят политическите и икономическите цели на ЕС и да се развият още повече 

отношенията с Азия.
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Отношенията с отделни държави от Югоизточна Азия ще бъдат укрепени чрез сключване и 

изпълнение на двустранните споразумения за партньорство и сътрудничество и при 

възможност чрез споразумение за свободна търговия с АСЕАН. ЕС следва да продължи 

работата по присъединяването си към Договора за приятелство и сътрудничество на АСЕАН, 

което отразява силната подкрепа на ЕС и приноса му за мира, сигурността и 

сътрудничеството в региона, както и готовността му за по-голямо конструктивно участие в 

регионалните интеграционни процеси.

Ще се работи за нови договорни отношения с Китай, Южна Корея и Индия. По отношение на 

Китай, ЕС ще продължи усилията за разширяване на икономическите отношения и 

укрепване на политическите контакти с този важен партньор. Диалогът по правата на човека 

ще продължи да бъде важна част от отношенията с Китай. Следващата логическа стъпка в 

отношенията ЕС—Индия ще бъдат преговорите за споразумение за партньорство и 

сътрудничество; ЕС ще продължи да проучва начини за ангажиране на Индия в това 

отношение.

ЕС ще продължи също да следи внимателно развоя на събитията на Корейския полуостров, с 

цел утвърждаване на стабилността. След влизане в сила на новата правна рамка ЕС ще се

стреми да издигне отношенията с Република Корея до нивото на стратегическо 

партньорство.

ЕС ще следи активно събитията в Мианмар/Бирма и ще подкрепя регионалните усилия и 

усилията на ООН за подпомагане на прехода към демокрация, по-конкретно във връзка с

изборите, планирани за 2010 г.

ЕС ще продължи да участва активно в действията в Афганистан и Пакистан, като продължи 

да изпълнява плана за засилване на действията на ЕС в Афганистан и Пакистан и 

същевременно взема под внимание регионалното измерение. ЕС е поел ангажимент да 

взаимодейства с новото правителство на Афганистан, за да подпомогне страната при 

преодоляване на предизвикателствата, които стоят пред нея.
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Латинска Америка и Карибите

Ще се развиват отношенията с Латинска Америка. На шестата среща на високо равнище 

ЕС—Латинска Америка и Карибите ще се гарантират последващите действия във връзка с 

плана за действие и ще създаде фондацията ЕС—Латинска Америка и Карибите. Срещата на 

високо равнище с Мексико и четвъртата среща на високо равнище ЕС—Бразилия ще се 

състоят, съответно, през първата и втората половина на 2010 г. Ще продължат и 

последващите действия по стратегическите партньорства, сключени с Мексико и Бразилия, 

както и изпълнението на плановете им за действие.

Ще се полагат грижи и за отношенията с отделни държави или групи държави, като за тази 

цел в рамките на 18-месечния период ще бъдат организирани редовните двустранни срещи 

на високо равнище с Чили, Централна Америка, Андската общност, Карифорум и Меркосур.

Засилено внимание ще се отдели на сключването и подписването на споразумения за 

асоцииране с държавите от Централна Америка и подписването на многостранно 

споразумение с държавите от Андската общност, както и на възобновяването и напредъка на 

преговорите по споразумението за асоцииране с Меркосур.
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