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RÅDETS ARBEJDSPROGRAM

UDARBEJDET AF DE POLSKE, DANSKE OG CYPRIOTISKE 

FORMANDSKABER

og i tæt samarbejde med Kommissionen og formanden for Det 

Europæiske Råd

INDLEDNING

Dette dokument indeholder Rådets arbejdsprogram som fastlagt af de kommende polske, danske og 

cypriotiske formandskaber og dækker perioden fra juli 2011 til december 2012. Det er opdelt i to 

dele. Første del indeholder de strategiske rammer for programmet og placerer det i en bredere 

kontekst, navnlig inden for rammerne af perspektiverne for de mere langsigtede mål, der berører de 

efterfølgende tre formandskaber. Derfor er de fremtidige irske, litauiske og græske formandskaber i 

overensstemmelse med Rådets forretningsorden blevet hørt om dette afsnit. Anden del udgør det 

operationelle program og indeholder spørgsmål, der forventes behandlet i attenmånedersperioden. I

overensstemmelse med Rådets forretningsorden er denne del udarbejdet i tæt samarbejde med 

Kommissionen og formanden for Det Europæiske Råd, hvorimod formanden for Rådet for Uden-

rigsanliggender ikke har fremsendt bidrag for så vidt angår aktiviteterne i denne 

rådssammensætning. 
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De tre formandskaber vil gøre alt, hvad de kan, for at sikre, at de nye regler og bestemmelser i 

Lissabontraktaten fungerer gnidningsfrit og effektivt, og i fuldt omfang udnytte alle de muligheder, 

den giver. Dette indebærer et meget snævert samarbejde mellem de tre formandskaber og mellem 

dem og formanden for Det Europæiske Råd og den højtstående repræsentant. Samtidig vil formand-

skaberne i høj grad støtte sig til det gensidigt fordelagtige samarbejde med Kommissionen og ser 

frem til det input, som Kommissionen giver på grundlag af sine respektive arbejdsprogrammer. De 

vil også skabe et tæt og konstruktivt samarbejde med Europa-Parlamentet, hvis rolle er blevet 

væsentligt styrket med Lissabontraktaten.
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DEL I

STRATEGISK RAMME

1. De tre formandskaber påbegynder deres funktion i en tid, der fortsat vil være mærket af efter-

dønningerne af den finansielle og økonomiske krise og statsgældskrisen. En stor del af EU's 

indsats i den periode vil derfor tage sigte på at udstyre EU og dets medlemsstater med mid-

lerne til at komme sig ordentligt oven på krisen og vende tilbage til sunde makroøkonomiske 

forhold. En af de centrale udfordringer vil i den forbindelse være at videreføre den budget-

mæssige konsolidering og skabe de bedst tænkelige forhold for holdbar, langsigtet vækst og 

høj beskæftigelse. Samtidig vil den økonomiske krises eftervirkninger på beskæftigelsessitua-

tionen og det sociale område skulle håndteres effektivt. Med henblik på at sikre solidariteten 

og bæredygtigheden i euroområdet og øge konkurrenceevnen i hele EU vil en styrket ramme 

for økonomisk styring, der sigter mod en bedre koordination og konvergens mellem de øko-

nomiske politikker, skulle gennemføres og finjusteres.

2. Behovet for en reaktion på krisen, samtidig med at grundlaget for fremtidig vækst skal etable-

res, udgør en god lejlighed til at fremme en omfattende genopfriskning af EU's politikker - en 

genopfriskning, der skal sikre, at EU kan indfri de langsigtede politikmål, der er fastlagt i 

Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. De fleste af bestræbel-

serne vil skulle ske på nationalt plan og kræver yderligere strukturelle reformer i medlems-

staterne. EU vil følge disse udviklinger og bidrage til de fastlagte mål gennem sine politikker.

3. Igennem hele attenmånedersperioden vil forhandlingerne om den nye flerårige finansielle 

ramme, der bestemmer finansieringen af EU's politikker fra 2014 og frem, være en nøgleprio-

ritet. Målet vil være at matche indhold og ressourcer fra den nye flerårige finansielle ramme 

med de prioriteter, EU har vedtaget, og på passende vis fremme økonomisk, social og territo-

riel samhørighed inden for EU og afspejle de nye kompetenceområder, der er blevet indført 

med Lissabontraktaten. 
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4. I samme periode vil der skulle forhandles om en række vigtige flerårige EU-programmer, -

politikker og -midler, der er udformet til at bidrage til fremtidig vækst og velstand i EU. 

5. For at fastholde og styrke sin indflydelse og rolle i en verden kendetegnet af ændrede magt-

balanceforhold vil EU skulle revurdere sine bestræbelser og sin indsats med hensyn til de 

eksterne forbindelser. EU vil samtidig skulle forholde sig til de globale udfordringer og ud-

viklinger, såsom miljøforringelse, klimaforandringer, ressourceknaphed, pres på biodiversi-

teten, international migration, fattigdom og udfordringen i at brødføde en hastigt voksende 

verdensbefolkning og dække dens legitime materielle udviklingsbehov. 

6. Igennem de 18 måneder vil følgende områder være af strategisk betydning for at nå EU's 

langsigtede mål inden 2020 og styrke dets rolle på den internationale scene.

7. Europa har de seneste år gennemlevet en alvorlig økonomisk krise, der har ført til negative 

vækstrater, stigende arbejdsløshed og øget pres på de offentlige finanser og den sociale sam-

hørighed. Med henblik på at overvinde konsekvenserne af krisen vil bestræbelserne blive øget 

for at genetablere holdbare offentlige finanser, afhjælpe strukturelle svagheder og forbedre 

konkurrenceevnen i Unionen. Gennemførelse af exitstrategier, herunder finanspolitisk konso-

lidering, vil fortsat stå højt på dagsordenen. Behovet for at styrke koordineringen af den øko-

nomiske politik og fremme økonomisk styring vil blive videreført og realiseret. 
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8. Med henblik på at sikre, at EU kommer stærkere ud af krisen ved at styrke dets internationale 

konkurrenceevne, vil Europa 2020-strategien skulle gennemføres på effektiv vis af med-

lemsstaterne og de europæiske institutioner. Fokus vil ligge på intelligent, bæredygtig og 

inklusiv økonomisk vækst. I den forbindelse vil Unionen fremme en ny vækstkilde, nemlig 

intellektuel kapital og en grøn, mere ressourceeffektiv og videnbaseret økonomi, der kan 

imødegå de langsigtede økonomiske og sociale udfordringer og udfordringerne i tilknytning 

til klimaforandringer, energitilstrækkelighed og beskyttelse af økosystemerne og biodiversi-

teten. Europluspagten vil opnå en ny kvalitet i koordineringen af den økonomiske politik med 

det formål at forbedre konkurrenceevnen, beskæftigelsen, den finanspolitiske bæredygtighed 

og den finansielle stabilitet. Der vil blive gjort fortsatte bestræbelser for så vidt angår alle 

aspekter af det indre marked og de små og mellemstore virksomheder, der er rygraden i den 

europæiske økonomi. Der vil ligeledes blive gjort en indsats i retning af udvikling af et dyna-

misk, digitalt indre marked. Fremtidig økonomisk succes vil ikke være mulig uden øgede 

investeringer i forskning, innovation og uddannelse. Unionen vil med henblik herpå fortsætte 

sine bestræbelser med hensyn til gennemførelsen af begrebet videntrekanten og skabelsen af 

et reelt europæisk forskningsrum, der mindsker den politiske fragmentering og fremmer fri 

bevægelighed for forskere. Udvikling af en strategisk og integreret tilgang til innovation og 

optimering af synergien mellem europæiske, nationale og regionale politikker samt sikring af 

en bedre inddragelse af interessenterne i innovationsprocessen og støtte til fuld udnyttelse af 

Europas intellektuelle kapital er vigtige elementer i denne forbindelse. 

9. En af hovedaktiviteterne i attenmånedersperioden bliver forhandlingerne om den nye fler-

årige finansielle ramme, der vil skulle færdiggøres inden udgangen af 2012 for at give 

mulighed for en rettidig vedtagelse og gennemførelse af EU's politikker, programmer og 

finansielle instrumenter. Den flerårige finansielle ramme vil på afbalanceret vis skulle afspejle 

de eksisterende politikkers behov, imødekomme de nye udfordringer og understøtte priorite-

terne fra Europa 2020-strategien. Den nye flerårige finansielle ramme vil desuden skulle om-

fatte de nye politikker, der er indført med Lissabontraktaten. 
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10. EU's udvikling afhænger også af borgernes accept. I de kommende år vil et nyt fokus på 

politikker, der gavner borgerne, derfor være afgørende. Disse politikker, der dækker en bred 

vifte af områder, vil både skulle tage hensyn til de nødvendige tilpasninger til et skiftende 

internationalt miljø og til de samfundsmæssige udfordringer, såsom demografiske ændringer 

og social samhørighed.

11. På den baggrund vil gennemførelsen af det sociale element i Europa 2020-strategien og en 

indsats i forhold til de samfundsmæssige udfordringer være af stor betydning for at opnå 

inklusiv vækst. Borgernes sociale og økonomiske velbefindende afhænger desuden af investe-

ringen i human kapital, der sigter på at øge adgangen til ordentlig uddannelse, opgradere de 

erhvervsmæssige kvalifikationer og styrke livslang læring med henblik på at øge beskæftigel-

sesegnetheden og deltagelsen i et inklusivt arbejdsmarked. I den forbindelse fortjener udar-

bejdelse og gennemførelse af foranstaltninger vedrørende unges beskæftigelse og mobilitet 

særlig opmærksomhed.

12. Det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne 2012 vil skabe særlig 

opmærksomhed omkring de enorme demografiske udfordringer, vores samfund står over for, 

og vil forhåbentlig betyde, at der bliver skabt bevidsthed om behovet for øjeblikkelig hand-

ling, og munde ud i overvejelser af den nødvendige reaktion på de vidtrækkende samfunds-

mæssige udfordringer, som en aldrende befolkning medfører. 

13. Unionen vil også skulle være mere synlig og effektiv, når det drejer sig om politikker og leve-

vilkår, der berører borgernes hverdag. På sundhedsområdet vil EU's sundhedsstrategi, det nye 

folkesundhedsprogram og innovationspartnerskabet om sund aldring være svaret på demogra-

fiske ændringer, sundhedsdeterminanter og innovation i sundhedsydelser med sigte på at be-

vare sundhedssystemerne og mindske de globale sundhedstrusler.

14. Fremme af fødevarekvalitet og -sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med forbrugsvarer er 

vigtige områder, hvor en indsats på EU-niveau repræsenterer en direkte og reel ekstra værdi 

for Europas borgere.
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15. EU vil i bevidsthed om sin fælles kulturelle arv fortsat lægge særlig vægt på kultur. Dets ind-

sats på dette område vil også være med til at fremme aktivt medborgerskab, fremme kreative 

og kulturelle virksomheder og samtidig styrke kulturforvaltningen.

16. Bæredygtig vækst kræver en integreret strategi for så vidt angår politikker for klimafor-

andringer, transport, landbrug, miljø og energi, der sigter mod ressourceeffektivitet. Med hen-

blik herpå fortsætter bestræbelserne på at fremme et konkurrencedygtigt EU baseret på grøn-

nere lavemissionsøkonomier.

17. I overensstemmelse med Europa 2020-strategien vil et af de grundlæggende mål i de kom-

mende år være fremme af grøn vækst gennem bæredygtig og effektiv udnyttelse af ressour-

cerne. Denne tilgang og dertil knyttede forvaltningsspørgsmål vil også blive fremmet og for-

svaret på internationalt niveau i de vigtigste fora, herunder på Rio+20-topmødet.

18. På miljøbeskyttelsesområdet vil EU forny sit miljøhandlingsprogram. Der vil i den forbin-

delse blive lagt særlig vægt på biodiversitetsspørgsmål på europæisk og internationalt plan 

med sigte på en markant forbedring af biodiversitetens tilstand med nye mål, der skal gen-

nemføres inden 2020 og 2050.

19. Inden for internationale klimaforhandlinger vil de tre formandskaber fortsætte arbejdet med 

opfølgningen på den enighed om klimaændringer, der blev opnået på UNFCCC-

konferencen i Cancún, og forberede næste konference i Durban. Unionen vil sætte alle sine 

midler og bestræbelser ind på at bidrage til, at der opnås en international klimaaftale for 

perioden efter 2012. Vedtagelsen af og det videre arbejde med EU's strategi for tilpasning til 

klimaændringerne vil supplere arbejdet med at modvirke klimaændringerne.
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20. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer er tæt knyttet til energi- og transportpolitik. På 

grundlag af en række politiske initiativer, herunder foranstaltningerne i forbindelse med EU's 

flagskibsinitiativ om ressourceeffektivitet, handlingsplanen for energieffektivitet, energikøre-

planen 2050 og køreplanen for en lavemissionsøkonomi 2050 samt hvidbogen om en køreplan 

for et fælles europæisk transportområde, vil Unionen yderligere drøfte idéer og foranstaltnin-

ger med henblik på at nedbringe emissionerne med 80-95 % i 2050 i forhold til 1990-

niveauerne.

21. Energiinfrastruktur, -sikkerhed og -effektivitet, vedvarende energi, det indre energimarked og 

EU's optræden udadtil på energiområdet vil fortsat være hjørnestene i EU's aktiviteter. I lyset 

af atomulykken i Japan vil fornyet evaluering af sikkerheden på nukleare anlæg være af 

største betydning. 

22. Inden for området retlige og indre anliggender vil gennemførelsen af Stockholmprogram-

met fortsat være en central prioritet for Unionen. Den overordnede udfordring vil bestå i at 

sikre respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder og integriteten, samtidig med at sikker-

heden garanteres. Prioriteterne i Stockholmprogrammet vil blive afspejlet i alle de foranstalt-

ninger, der træffes. Endvidere vil der blive taget effektivt hånd om situationen i det sydlige 

Middelhavsområde. Opnåelse af et konsolideret europæisk område med retfærdighed med 

mekanismer, der letter adgangen til retssystemet og giver borgerne mulighed for at udøve 

deres rettigheder i hele EU, og som fremmer databeskyttelse og bekæmpelse af alle aspekter 

af organiseret kriminalitet, ligger til stadighed EU stærkt på sinde og vil fortsat være i fokus 

for EU's politikker.

23. Unionen vil også fortsætte gennemførelsen af den europæiske pagt om migration og asyl med 

henblik på at udvikle en fremadrettet og samlet europæisk indvandringspolitik og vil fortsætte 

arbejdet med færdiggørelsen af det fælles europæiske asylsystem inden udgangen af 2012.

24. Arbejdet med at forbedre de europæiske indsatskapaciteter over for katastrofer og kriser, såvel 

i EU som i tredjelande, vil fortsætte under hensyn til den nødvendige balance mellem fore-

byggelse, beredskab og indsats.
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25. EU vedbliver at være et fast holdepunkt for stabilitet og velstand, der fortsat tiltrækker euro-

pæiske lande. En gradvis og velforvaltet udvidelsesproces baseret på vedtagne principper og 

Københavnskriterierne giver alle de berørte lande mulighed for at nyde godt af fordelene. På 

den baggrund vil de igangværende forhandlinger fortsætte, og det europæiske perspektiv for 

landene på det vestlige Balkan vil blive fremmet yderligere. 

26. Inden for rammerne af naboskabspolitikken vil EU videreudvikle og konsolidere sine for-

bindelser med landene øst og syd for Unionen med sigte på at bidrage til stabilitet og frem-

gang i disse områder. I den forbindelse vil gennemførelsen af den reviderede europæiske 

naboskabspolitik også blive videreført.

27. Unionen vil i de kommende år desuden stå over for mangfoldige udfordringer for så vidt 

angår dens rolle i verden. Den økonomiske og politiske magtbalance i verden vil fortsat 

undergå fundamentale ændringer. Nye vækstlande vil udfordre det transatlantiske forhold som 

tyngdepunktet på verdensarenaen og således få indflydelse på Unionens politiske vægt og 

rolle i verden.

28. For at kunne udøve en indflydelse, der står mål med dets vægt, er EU nødt til at føre en 

sammenhængende og konsekvent politik i sine eksterne forbindelser. Med henblik herpå vil 

Unionen i fuldt omfang gøre brug af de nye strukturer, redskaber og muligheder, der er indført 

med Lissabontraktaten, bl.a. den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikker-

hedspolitik og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

29. Som verdens største handelsområde skal Unionen spille en endnu mere central rolle i regule-

ringen af økonomiske, finansielle og handelsmæssige spørgsmål i G20, WTO og andre rele-

vante multilaterale fora. 
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30. Som verdens største donor af udviklingsbistand har EU et godt udgangspunkt for at fremme 

europæiske værdier og interesser, bidrage til inklusiv og bæredygtig vækst, fortsætte gennem-

førelsen af den internationale finansiering af udviklingsdagsordenen og yderligere styrke EU-

bistandens effektivitet. EU vil fortsat fremme årtusindudviklingsmålene med det endelige mål 

at udrydde fattigdom inden 2015. I den forbindelse vil EU videreføre reformen og styrkelsen 

af sine politikker for udvikling og humanitær bistand.

31. Det vil være afgørende for Unionen at videreudvikle sine strategiske partnerskaber med 

nøgleaktører i verden, hvilket fortsat vil være et nyttigt instrument for at forfølge europæiske 

mål og interesser. Det vil desuden være vigtigt at videreudvikle regionale rammer og strate-

gier for at sikre EU's fortsatte rolle i løsningen af regionale og globale problematikker, samti-

dig med at man fremmer vækst, velstand og sikkerhed. I den forbindelse vil det transatlantiske 

forhold fortsat være et nøgleelement i EU's eksterne politikker for at være i stand til at tackle 

nye udfordringer, som f.eks. fremkomsten af nye globale aktører.

32. Den Europæiske Union vil desuden i overensstemmelse med FN-pagten fortsat spille en ube-

stridelig vigtig rolle inden for områderne sikkerhed, krisestyring og bekæmpelse af global 

terrorisme.

__________
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DEL II

OPERATIONELT PROGRAM

ALMINDELIGE ANLIGGENDER

Europa 2020-strategien

1. Europa gennemgår en krævende tid og vil skulle sætte alle sine kræfter ind på at overvinde de 

talrige udfordringer, som det står overfor. Dette kan lykkes, og det kan styrke sin økonomiske 

vægt, hvis det handler koordineret og i de kommende år sætter ind over for sine mangler og 

vanskeligheder og bruger sine aktiver fokuseret.

2. Med henblik herpå vedtog Det Europæiske Råd i juni 2010 Europa 2020-strategien, der inde-

holder en strategisk vision for Europas sociale markedsøkonomi for det kommende årti. 

Europa 2020 viser vejen frem med henblik på at gøre Europa til en intelligent, bæredygtig og 

inklusiv økonomi med et højt beskæftigelses- og produktivitetsniveau og social samhørighed, 

der styrker EU's konkurrenceevne i en globaliseret verden. For at kunne præstere hurtige, 

holdbare resultater er der behov for stærkere politisk koordinering og sammenhængende 

politiske strategier. 

3. Som led i den nye strategi vil de overordnede mål, der er fastlagt af Det Europæiske Råd, 

være retningsgivende for medlemsstaternes bestræbelser på at indfri deres individuelle natio-

nale mål. De nationale reformprogrammer vil blive forelagt med henblik på peerevaluering og 

multilateral overvågning. Hvert år i januar vil Kommissionen forelægge en årlig vækstunder-

søgelse, der skal fungere som hovedinput til drøftelserne på Det Europæiske Råds forårs-

møde. Den årlige vækstundersøgelse vil omfatte både en gennemgang af, hvilke fremskridt 

der er gjort, og en fremadrettet del med forslag til strategiske politiske retningslinjer for med-

lemsstaterne. De tre formandskaber betragter en vellykket gennemførelse af denne strategi 

som en helt central opgave i de kommende år. De vil derfor arbejde tæt sammen for at sikre 

opfølgningen af anden årlige vækstundersøgelse i de relevante rådssammensætninger og en 

smidig gennemførelse af det europæiske halvår i første halvdel af 2012. 
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Den flerårige finansielle ramme

4. Unionens nuværende flerårige finansielle ramme udløber i 2013. Forhandlingerne om den 

næste flerårige finansielle ramme ledsaget af en revision af de relevante politikker og lovgiv-

ningsinstrumenter skal afsluttes i så god tid, at den fremtidige planlægning af Unionens 

aktiviteter bliver mulig. I lyset af disse forhandlingers kompleksitet vil en stram tidsplan der-

for skulle overholdes. Drøftelserne om hele pakken, herunder forordningen om den flerårige 

finansielle ramme for tiden efter 2013 og tilknyttede retsakter, vil således være nogle af 

hovedopgaverne for Rådet for Almindelige Anliggender. 

5. Kommissionens forslag vil blive forelagt i juni 2011. De tre formandskaber vil arbejde på 

grundlag af en fælles metodik, herunder for så vidt angår forhandlingerne med Europa-

Parlamentet, med sigte på at nå til enighed, så forordningen om fastlæggelse af den flerårige 

finansielle ramme kan vedtages i tide. 

Samhørighedspolitik

6. Samhørighedspolitikken er fortsat et vigtigt instrument til at stimulere udviklingen i hele 

Unionen og således udviske forskellene mellem de europæiske regioners udviklingsniveau -

og dermed etablere grundlaget for en velafbalanceret og holdbar økonomisk, social og territo-

riel udvikling af EU som helhed. Den er desuden et vigtigt redskab til gennemførelse af 

Europa 2020-strategien, idet den fremmer vækstpotentialet.

7. Rådets vigtigste mål er rettidigt at nå til enighed med Europa-Parlamentet om den lovgiv-

ningspakke, der skal dække tiden efter 2013. Drøftelserne af de relevante forordninger vil 

være tæt knyttet til forhandlingerne om den næste flerårige finansielle ramme.
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8. Formandskaberne vil arbejde videre med politikkens fremtid med særligt hensyn til dens 

struktur og forenklingen af dens regler og procedurer for at øge dens effektivitet og gennem-

slagskraft. De vil videreføre arbejdet med EU's reviderede territoriale dagsorden og main-

streame den territoriale dimension af samhørighedspolitikken, således som det er fastlagt i 

Lissabontraktaten.

9. Med hensyn til byudvikling vil de tre formandskaber fortsætte arbejdet med gennemførelsen 

af Leipzigcharteret og Toledoerklæringen. Prioriterede emner vil omfatte det bymæssige 

aspekt af samhørighedspolitikken, integreret byfornyelse, koblingen mellem land og by, det 

bymæssige aspekt af klimaændringerne og demografiske udfordringer. 

Makroregionale strategier

10. De tre formandskaber vil fokusere på gennemførelsen af strategierne for Østersøområdet og 

Donau og på revisionen af strategien for Østersøområdet. Udfordringen vil bestå i at gennem-

føre disse strategier ved en samlet indsats, der samtidig respekterer de særlige forhold i hver 

enkelt af de involverede medlemsstater. De socioøkonomiske, transportmæssige, kulturelle og 

miljømæssige udviklingsaspekter for disse regioner vil være nøglespørgsmål i den forbin-

delse. Strategierne bør supplere allerede eksisterende EU-politikker.

Regionerne i den yderste periferi

11. De tre formandskaber vil arbejde for udvikling af regionerne i den yderste periferi til gavn for 

Den Europæiske Union som helhed. Bestræbelserne vil fokusere på de initiativer for regio-

nerne i den yderste periferi, der tilfører EU en ekstra værdi, navnlig inden for forskning og 

innovation, vedvarende energi, biodiversitet, landbrug, fiskeri, sundhed, informations- og 

kommunikationsteknologier, kulturindustrien, havspørgsmål og territorielt samarbejde.
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Udvidelsesprocessen

12. De tre formandskaber anerkender, at udvidelse fortsat er et politisk nøglespørgsmål, der 

styrker fred, demokrati og stabilitet i Europa og tjener EU's strategiske interesser. De er derfor 

fast besluttet på at videreføre udvidelsesdagsordenen og sikre sammenhængende gennem-

førelse af den nye konsensus om udvidelsen som defineret af Det Europæiske Råd i 

december 2006 og på grundlag af alle relevante konklusioner fra Det Europæiske Råd og 

Rådet.

13. For så vidt angår Kroatien vil tiltrædelsestraktaten i forlængelse af tiltrædelsesforhandlinger-

nes afslutning skulle undertegnes og ratificeres med henblik på at kunne byde Kroatien vel-

kommen som nyt medlem af Den Europæiske Union.

14. På grundlag af resultatet af screeningsprocessen vil der skulle føres realitetsforhandlinger med 

Island. Trioen vil bestræbe sig på at fastholde et støt tempo i disse forhandlinger, forudsat at 

Island er i stand til at opfylde kravene i forhandlingsrammen, indfri sine forpligtelser i hen-

hold til EØS-aftalen og imødekomme forhandlingsbenchmarkene. 

15. Forhandlingerne med Tyrkiet vil gå ind i en afgørende fase. Alle tænkelige bestræbelser vil 

blive gjort for at give disse forhandlinger ny fremdrift, tilskynde Tyrkiet til at fortsætte sin 

reformproces, fremme indfrielsen af forhandlingsbenchmarkene, opfylde kravene i forhand-

lingsrammen, overholde sine aftalemæssige forpligtelser i forhold til EU og dets medlems-

stater og gøre fremskridt på de områder, der er omhandlet i erklæringen fra Det Europæiske 

Fællesskab og dets medlemsstater af 21. september 2005. Den Europæiske Union vil desuden 

opfordre Tyrkiet til aktivt at støtte de igangværende forhandlinger om en samlet løsning af 

Cypernproblemet i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Cypern og i 

overensstemmelse med de principper, som Unionen bygger på.

16. Der vil blive lagt særlig vægt på det europæiske perspektiv for landene på det vestlige 

Balkan. I den forbindelse vil stabiliserings- og associeringsprocessen i overensstemmelse 

med Thessalonikidagsordenen fortsat være den relevante ramme. 
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EFTA

17. Med hensyn til Unionens vigtige forbindelser med Schweiz vil det være de tre formand-

skabers opgave at overvåge effektiviteten af de finansielle mekanismer 2009-2014 og stå for 

forhandlingerne af det nye finansielle bidrag. 

Integreret havpolitik

18. Formålet med Unionens integrerede havpolitik er at gøre det maritime Europa mere synligt og 

fremme og lette udveksling af oplysninger, udveksling af bedste praksis, udnyttelse og styr-

kelse af synergier og tilskynde til dialog med og blandt interessenter inden for havforvalt-

ningsspørgsmål og sektorpolitikker, der har betydning for oceaner, have og kyster. 

19. De tre formandskaber vil videreføre arbejdet med de overordnede målsætninger, prioriteterne 

og målene for denne politik som fastlagt i Kommissionens blåbog fra 2007 og bekræftet i 

fremskridtsrapporten fra 2009, hvori der tydeligt blev fremhævet seks strategiske retnings-

linjer. Forslaget til en forordning om oprettelse af et program til støtte for videreudviklingen 

af en integreret havpolitik 2011-2013 forventes vedtaget af Rådet og Europa-Parlamentet i 

2011. På baggrund af denne forordning kan de eksisterende foranstaltninger truffet af EU 

forlænges og suppleres. Formandskaberne vil bestræbe sig på at færdiggøre arbejdet med for-

slaget til en lovgivningsmæssig retsakt om etablering af en ramme for maritim fysisk plan-

lægning, der forventes forelagt af Kommissionen i 2011. 
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Statistikker

De tre formandskaber vil fortsætte arbejdet med udarbejdelsen af officielle europæiske statistikker, 

som er af høj kvalitet, pålidelige og relevante, og understrege betydningen af, at principperne i 

adfærdskodeksen for europæiske statistikker overholdes. Formandskaberne vil fremme statistiske 

initiativer, der underbygger udvikling, gennemførelse og overvågning af fællesskabspolitikkerne. I 

erkendelse af behovet for at afbalancere behovet for nye oplysninger med det stigende ressource-

pres vil formandskaberne understrege nødvendigheden af et vedvarende fokus på forenklings- og 

omprioriteringsinitiativer samt mindskelse af svarbyrden med henblik på at strømline det europæi-

ske statistiksystem. For at opnå dette vil formandskaberne gerne henlede opmærksomheden på ud-

vikling af strukturer og udarbejdelsesprocesser inden for statistikker, der vil kunne effektivisere 

udarbejdelsen af europæiske statistikker. Som led i et mere omkostningseffektivt system for udar-

bejdelse af statistikker vil formandskabet fremme initiativer, der styrker omkostningsbevidsthed og 

-gennemsigtighed i forbindelse med det europæiske statistiksystem.

G20

20. De tre formandskaber vil fortsætte den nuværende praksis med i Rådet for Almindelige 

Anliggender at drøfte de prioriteter, Økofinrådet ikke dækker, og som EU's repræsentanter og 

de af medlemsstaterne, der er medlemmer af G20, skal fremme på G20-topmøderne. 
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EU-Udenrigstjenesten - organisatoriske spørgsmål

21. EU-Udenrigstjenesten blev oprettet i slutningen af 2010 og begyndelsen af 2011 med 

udnævnelsen af den øverste ledelse og sammenlægningen af personale fra både 

Rådssekretariatet og Kommissionen. EU-Udenrigstjenesten er et kvantespring i EU's 

optræden udadtil og vil gøre den mere omfattende og mere sammenhængende. 

22. Organisatorisk skulle EU-Udenrigstjenesten være fuldt oprettet medio 2013. Indtil da er der 

fortsat en række forpligtelser i den juridiske afgørelse om oprettelse af EU-Udenrigstjene-

sten, som den højtstående repræsentant vil skulle indfri over for Rådet og Europa-

Parlamentet: en rapport om EU-Udenrigstjenestens funktion inden udgangen af 2011 som 

forberedelse til revisionen af afgørelsen om EU-Udenrigstjenesten i 2013. En eventuel 

revision af afgørelsen om formandskabet for Rådets arbejdsgrupper kunne også være noget, 

der falder ind under formandskabstrioens mandat. 

ØKONOMI OG FINANS

Økonomisk styring

23. Rådet vil i de næste 18 måneder fortsat arbejde på at styrke den finanspolitiske bæredygtig-

hed, vækstpotentialet og den finansielle stabilitet i EU og i euroområdet. Etablering af 

grundlaget for varig vækst og beskæftigelse i fremtiden vil fortsat være en prioritet. Dette vil 

kræve fortsatte strukturelle reformer for at styrke økonomiens potentielle vækstrate og samti-

dig fastholde de finanspolitiske konsolideringsbestræbelser. Det vil også omfatte en stærkere 

ramme for koordineringen af den økonomiske politik i EU og i euroområdet, herunder styr-

kelse af stabilitets- og vækstpagten og den nye ramme for afhjælpning af makroøkonomiske 

ubalancer. 



11447/11 pj/FH/ikn/js/BHC/bh 23
DGPQ LIMITE DA

24. De tre formandskaber vil sørge for gennemførelse af lovgivningen på området styrket finans-

politisk disciplin og makroøkonomisk overvågning. Parallelt hermed vil det nødvendige 

arbejde i forbindelse med vedtagelsen af den europæiske stabilitetsmekanisme blive 

videreført med henblik på at færdiggøre den inden for den tidshorisont, som Det Europæiske 

Råd blev enigt om i december 2010.

25. I den kontekst vil de tre formandskaber arbejde på at skabe grundlag for fremtidig vækst og 

beskæftigelse ved at iværksætte mellem- og langsigtede strukturreformer, der tager sigte på at 

give en saltvandsindsprøjtning til konkurrenceevnen, produktiviteten, vækstpotentialet, den 

sociale samhørighed og den økonomiske konvergens som led i Europa 2020-strategien.

26. Det vil også være afgørende at føre tilsyn med medlemsstaternes indsats for at vende tilbage 

til bæredygtige offentlige finanser. Varig finanspolitisk konsolidering bør gå side om side 

med bedre kvalitet og højere effektivitet i de offentlige udgifter med prioritet til vækstfrem-

mende foranstaltninger. Konsolidering og en styrket stabilitets- og vækstpagt vil sikre makro-

økonomisk stabilitet og holdbare offentlige finanser, der er forudsætninger for langsigtet 

vækst.

27. Inden for den nye ramme for bredere økonomisk overvågning vil der blive lagt større vægt på 

overvågning af makroøkonomiske ubalancer og forskelle i konkurrenceevnen inden for EU.
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28. Forudgående koordinering af disse politikker vil blive lettere med det nyindførte europæiske 

halvår, der integrerer overvågning af strukturelle reformer og eksisterende processer under en 

styrket stabilitets- og vækstpagt og de overordnede retningslinjer for de økonomiske politik-

ker. De nationale reformprogrammer og stabilitets- og konvergensprogrammer vil blive fore-

lagt samtidig. Inden for disse rammer vil de tre formandskaber følge en integreret tilgang, der 

sikrer, at medlemsstaterne sætter ind over for deres strukturelle og makroøkonomiske udfor-

dringer og vender tilbage til holdbare offentlige finanser. Målet vil på lang sigt være at opnå 

finanspolitisk konsolidering og samtidig sikre bedre kvalitet og højere effektivitet i de offent-

lige udgifter med prioritet til vækstfremmende foranstaltninger. De tre formandskaber vil 

være de første, der skal gennemføre et fuldt europæisk halvår efter den endelige enighed om 

rammen for samordningen af den økonomiske politik, der forventes opnået i sommeren 2011. 

Budget

29. De tre formandskaber vil sikre, at den årlige budgetprocedure gennemføres tilfredsstillende 

inden for de nye budgetmæssige og finansielle rammer, som er fastlagt i Lissabontraktaten, 

samtidig med at man undgår koblinger til irrelevante spørgsmål. Forsvarlig økonomisk for-

valtning af EU-midlerne vil være en prioritet, navnlig ved at arbejde på at opnå enighed om en 

revision af finansforordningen og ved at analysere gennemførelsen af budgettet på grundlag af 

Revisionsrettens årlige beretning. 

Egne indtægter 

30. Drøftelserne af Kommissionens forslag om egne indtægter, der forventes forelagt medio 2011, 

vil blive indledt under hensyntagen til den tætte forbindelse med den næste flerårige finan-

sielle ramme for tiden efter 2013. 
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Finansielle tjenester

31. Færdiggørelse og konsolidering af reformen af den finansielle sektor vil fortsat være en 

prioritet. Fokus vil ligge på den igangværende omfattende reform af lovgivningen om finan-

sielle tjenester, der vil være medvirkende til at forebygge en ny krise og sikre stabiliteten i

EU's finansielle system. Vægten vil ligge på fortsat gennemførelse af foranstaltninger til at 

fremme integritet og gennemsigtighed i den finansielle sektor og sikre mod trusler i hele 

systemet og overdreven risikotagning. Indførelsen af den nye krisestyringsramme og styrkel-

sen af kapital- og likviditetskravene vil ud over de forslag, der sigter mod at øge markeds-

gennemsigtigheden og forbrugerbeskyttelsen, blive betragtet som prioriteter. 

32. Rådet vil desuden overvåge, hvordan den nyetablerede europæiske ramme for makro- og 

mikrotilsyn fungerer. Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) er ansvarligt for 

makrotilsynet med det finansielle system og vil overvåge og vurdere eventuelle trusler mod 

den finansielle stabilitet. De europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) på bank-, forsikrings-

og værdipapirområdet vil bidrage til en mere effektiv og konsistent regulering og overvåg-

ning af de finansielle institutioner.

33. Det vil i den forbindelse være vigtigt generelt at sikre lige betingelser for aktørerne inden for 

de finansielle markeder og tjenester. Indførelse af nye foranstaltninger inden for de finan-

sielle markeder og tjenester bør være velkoordinerede med andre centrale aktører på marke-

det, herunder i G20-regi, for at fremme globalt stabile og konkurrencedygtige markeder.
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Direkte og indirekte beskatning

34. De tre formandskaber vil bygge videre på de tidligere formandskabers bestræbelser på at 

færdiggøre arbejdet med revisionen af direktivet om beskatning af renteindtægter og forhand-

lingerne om aftaler om bekæmpelse af svig med tredjelande, navnlig Andorra, Liechtenstein, 

Monaco, San Marino og Schweiz.

35. Med hensyn til skattepolitisk koordinering vil Rådet drøfte skattepolitiske spørgsmål for at 

sikre udveksling af bedste praksis, undgå skadelig praksis og bekæmpe svig og skatteund-

dragelse. Rådet vil desuden gennemgå de lovgivningsforslag, som Kommissionen har forelagt 

vedrørende skattepolitisk koordinering og beskatning af den finansielle sektor.

36. De tre formandskaber vil fortsat støtte arbejdet i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen 

(erhvervsbeskatning) vedrørende skattemæssige foranstaltninger, der betragtes som skadelig 

skattekonkurrence.

37. Inden for indirekte beskatning vil de tre formandskaber fortsat arbejde på at modernisere 

reglerne for det fælles merværdiafgiftssystem samt på punktafgiftsområdet. De vigtigste 

prioriteter vil være at udarbejde en kommende strategi på momsområdet for at modernisere 

det nuværende system, mindske den administrative byrde og bekæmpe svig. Der vil blive lagt 

vægt på at forenkle momssystemet og begrænse driftsomkostningerne for operatører og 

skattemyndigheder. Der vil blive lagt særlig vægt på at begrænse omkostningerne med hensyn 

til overholdelse af momsreglerne, så de europæiske virksomheders, og navnlig SMV'ernes, 

konkurrenceevne kan forbedres.

38. Direktivet om beskatning af energiprodukter og elektricitet bliver revideret på baggrund af 

Kommissionens forslag. 
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Internationale spørgsmål 

39. På internationalt plan vil de tre formandskaber fortsætte arbejdet med opfølgningen af den 

aftale om klimaforandringer, der blev opnået på UNFCCC-konferencen i Cancún. 

40. De tre formandskaber vil fortsætte den nuværende praksis med i Økofinrådet at drøfte 

relevante spørgsmål og prioriteter, som EU's repræsentanter og de af medlemsstaterne, der er 

medlemmer af G20, skal fremme på G20-topmøderne. Derved sikres en sammenhængende 

EU-strategi på topmøderne. 

41. Endvidere vil de tre formandskaber koordinere og forsvare EU's holdninger og interesser på 

møderne i IMF og vil aktivt behandle finansielle spørgsmål i andre internationale fora, såsom 

ASEM og Middelhavsunionen.
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BESKÆFTIGELSE, SOCIALPOLITIK, SUNDHED OG FORBRUGERPOLITIK

42. Beskæftigelse og fattigdomsbekæmpelse er fortsat en vigtig del af de økonomiske strategier 

og bidrager til en stærk og holdbar vækst. Det understreger det presserende behov for at skabe 

sammenhæng mellem samtlige makroøkonomiske politikker på alle styringsniveauer og 

beskæftigelsespolitikkerne og anerkende deres rolle for opnåelsen af en holdbar jobskabende 

økonomisk vækst.

43. Inden for rammerne af Europa 2020-strategien og navnlig det europæiske halvår vil formand-

skaberne sørge for, at EPSCO-Rådet bidrager effektivt til opnåelsen af strategiens mål. 

44. Ved gennemførelsen af Europa 2020-strategien er bidragene fra arbejdsmarkedets parter på 

europæisk og nationalt niveau vigtige for at opnå de overordnede mål. I den forbindelse til-

stræber de tre formandskaber at øge det sociale trepartstopmødes rolle og synlighed.

45. De tre formandskaber vil fokusere på forskellige aspekter af Europas demografiske udfor-

dringer.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsspørgsmål

46. Medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker er et væsentligt element i gennemførelsen af 

Europa 2020-strategien. I den sammenhæng vil gennemførelsen af strategiens flagskibsinitia-

tiv "En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job" blive prioriteret. På europæisk niveau 

indgår koordineringen af og retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker og 

peerevalueringen heraf i den europæiske beskæftigelsesstrategi, der som de primære værktøjer 

omfatter beskæftigelsesretningslinjer og landespecifikke anbefalinger for medlemsstaternes 

beskæftigelsespolitikker. De beskæftigelsesretningslinjer, der blev vedtaget i 2010 og frem-

sendt til alle medlemsstaterne, vil i princippet skulle gælde frem til 2014, selv om retnings-

linjerne skal revideres og bekræftes hvert år. I overensstemmelse med artikel 148, stk. 4, i 

TEUF kan Rådet også rette henstillinger til medlemsstaterne om deres beskæftigelsespolitik-

ker, hvis det finder det hensigtsmæssigt. 
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Arbejdsret 

47. Med hensyn til lovgivningsmæssige aktiviteter vil formandskaberne påbegynde arbejdet med 

de forslag, som Kommissionen forventes at fremsætte i den pågældende periode, navnlig for-

slaget om at ændre flere arbejdsretsdirektiver med henblik på at indlemme søfarende arbejds-

tagere eller fartøjer i deres anvendelsesområde og et eventuelt forslag om revision af arbejds-

tidsdirektivet, et muligt forslag om ændring af direktivet om beskyttelse af arbejdstagerne i 

tilfælde af arbejdsgiverens insolvens, eventuelle forslag om ændring af direktivet om fastsæt-

telse af supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab samt direktivet om 

supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår 

medarbejderindflydelse og endelig et nyt lovgivningsinitiativ vedrørende direktivet om udsta-

tionering af arbejdstagere, navnlig med henblik på at forbedre gennemførelsen af direktivet. 

48. De tre formandskaber vil i samarbejde med andre politikområder (retlige og indre anliggen-

der/MIG) og fra et beskæftigelsesmæssigt perspektiv bidrage til drøftelserne om forslagene til 

direktiv om en kombineret ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelands-

statsborgere til at tage ophold og arbejde på en medlemsstats territorium og om et sæt fælles 

rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat, om be-

tingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på sæsonarbejde samt 

om indrejse- og opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsbor-

gere.
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Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

49. Rådet vil fortsætte sit arbejde med ændringen af direktivet om iværksættelse af foranstaltnin-

ger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er 

gravide, som lige har født, eller som ammer ("barselsorlov"), med henblik på at opnå endelig 

enighed med Europa-Parlamentet. Den nuværende fællesskabsstrategi for sundhed og sikker-

hed på arbejdspladsen for perioden 2007-2012 skal fornyes. Arbejdet med den nye strategi, 

der forventes at blive fremlagt i 2012, vil hurtigt blive fremskyndet. I 2011 påbegynder Rådet 

og Europa-Parlamentet drøftelserne om en ændring af direktivet om elektromagnetiske felter 

med henblik på at få vedtaget et nyt direktiv inden april 2012.

50. I 2012 forventes Rådet at behandle tre andre emner inden for sundhed og sikkerhed på 

arbejdspladsen: omarbejdning af lovgivning om muskel- og knoglelidelser, et initiativ ved-

rørende tobaksrøg på arbejdspladsen og ændring af fem direktiver som følge af vedtagelsen af 

forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. 

Social- og arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål

51. Inden for social integration og social beskyttelse vil formandskaberne sikre en passende op-

følgning af Kommissionens initiativer og forslag som skitseret i meddelelsen om "Den euro-

pæiske platform mod fattigdom og social udstødelse". I den sammenhæng vil der blive lagt 

særlig vægt på spørgsmålet om, hvordan den åbne koordinationsmetode bedst kan tilpasses de 

nye styreformer for Europa 2020-strategien, og på vurderingen af gennemførelsen af aktive 

inklusionsstrategier på nationalt plan. Arbejdet med forslaget vedrørende en ændring af for-

ordningen om koordinering af de sociale sikringsordninger og om de nærmere regler til gen-

nemførelse af forordningen vil blive videreført. Udviklingen af fælles principper og effektive 

overvågningsværktøjer til bekæmpelse og forebyggelse af fattigdom blandt børn vil stå på 

Rådets dagsorden tillige med udviklingen af vilkår for en bedre integration af tredjelands-

statsborgere med forskellig kulturel, religiøs, sproglig og etnisk baggrund, så de kan deltage 

aktivt i de europæiske økonomier og samfund. Et andet vigtigt spørgsmål, der skal behandles, 

er fremme af social fornyelse.
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52. Hvidbogen om pensioner, som Kommissionen agter at fremlægge i andet halvår af 2011, 

bliver et vigtigt dokument i indsatsen for at fremme overvejelserne omkring en reform af de 

nationale pensionsordninger og deres tilstrækkelighed og bæredygtighed. 

Ligestilling mellem mænd og kvinder og ikke-forskelsbehandling

53. Ligestilling mellem kønnene er et grundlæggende princip i Den Europæiske Union og går 

hånd i hånd med andre strategier for vækst, velstand og velfærd. Derfor vil ligestillingen 

mellem mænd og kvinder og bekæmpelsen af alle former for forskelsbehandling i overens-

stemmelse med traktatens bestemmelser fortsat få både generel og særlig opmærksomhed. 

Integrationen af kønsaspektet vil blive fremmet, herunder inden for rammerne af Europa 

2020-strategien, der som mål fastsætter en beskæftigelsesfrekvens på 75 % for både kvinder 

og mænd. Indsatsen for at fremme ligestillingen mellem kønnene vil ske efter Kommissionens 

strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015) samt den reviderede europæiske 

ligestillingspagt.

54. Formandskaberne vil især lægge vægt på følgende temaer: kvinder og økonomi, herunder 

forening af arbejdsliv og familieliv, bl.a. fædreorlov; kvinders beskæftigelse, herunder kvali-

teten af kvinders beskæftigelse; ligestilling mellem kønnene og forvaltning af kønsspørgsmål; 

køn og uddannelsesvalg; kvinder og miljø samt bekæmpelse af vold mod kvinder. Formand-

skaberne vil fortsætte arbejdet med forslaget til Rådets direktiv om gennemførelse af princip-

pet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel oriente-

ring. Der vil fortsat arbejdes på at fremme den sociale og økonomiske integration af margina-

liserede grupper i tråd med de tilsagn, som Rådet har afgivet i de seneste år.
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Beskæftigelses- og socialpolitikkens eksterne dimension

55. Den globale finansielle og økonomiske krise har ført til en intensivering af den internationale 

indsats for at tackle konsekvenserne af krisen på flere politikområder, herunder det beskæfti-

gelses- og socialpolitiske område. Det indebærer, at den politiske dialog om beskæftigelses-

spørgsmål og sociale spørgsmål skal styrkes inden for internationale fora, såsom Den Interna-

tionale Arbejdsorganisation/FN, G20 og OECD. Den Internationale Arbejdsorganisations 

globale jobpagt betragtes som et centralt element i den globale konsensus om beskæftigelses-

og socialpolitikkernes rolle med hensyn til at afbøde krisens konsekvenser og som afgørende 

for en holdbar genopretning og vækst. I den sammenhæng vil de tre formandskaber støtte de 

tiltag, der skal tages på flere niveauer og i forskellige fora.

Demografi og familiepolitikker

56. Formandskaberne vil sikre en passende opfølgning af Kommissionens "Demography Update" 

(2011). Disse emner vil være af tværgående karakter og bliver også behandlet inden for andre 

politikområder. 

57. Familiepolitikker vil sammen med andre spørgsmål, som f.eks. social udstødelse og fattigdom 

blandt børn, være et af emnerne i Kommissionens meddelelse om demografi. I den forbin-

delse vil formandskaberne anvende den europæiske alliance for familier, der blev skabt i 

2007, som et redskab, der behandler forskellige tværgående emner.

Aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne

58. 2012 bliver det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. I løbet af 

året vil de tre formandskaber fremme en aktiv deltagelse i samfundet og på arbejdsmarkedet 

med henblik på at give ældre mulighed for at virkeliggøre deres fulde potentiale ved at 

forbedre arbejdsvilkår, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, tilpasse systemerne for 

livslang læring til behovene i en aldrende arbejdsstyrke og sikre passende sociale beskyttel-

sesordninger. Formandskaberne agter at sikre en sammenhæng mellem dette og det euro-

pæiske år for frivilligt arbejde i 2011. 
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Folkesundhed

59. Inden for folkesundhed vil de tre formandskaber fremme tiltag, der sigter mod at forbedre 

borgernes sundhed, deres beskyttelse mod grænseoverskridende sundhedstrusler og de leve-

rede sundhedsydelsers kvalitet. Det vil ske i overensstemmelse med Rådets konklusioner fra 

juni 2006 om fælles værdier og principper i Den Europæiske Unions sundhedssystemer og 

EU's sundhedsstrategi for 2008-2013. De tre formandskaber vil iværksætte arbejdet med en 

mulig EU-sundhedsstrategi efter 2013 og om det tredje program for EU-tiltag på sundheds-

området. 

60. Ikke-overførbare sygdomme og sund aldring, sygdomme uden grænser samt innovation og 

bedste praksis vil være de tre overskrifter for formandskabstrioens sundhedsprioriteter:

61. De tre formandskaber vil lægge særlig vægt på ikke-overførbare sygdomme og sund aldring. 

Ikke-overførbare sygdomme udgør en stigende udfordring for sundhedssystemerne i hele Den 

Europæiske Union. Der vil blive fokuseret på sundhed fra den tidlige barndom som en forud-

sætning for og integrerende del af en sund aldringsproces. Med hensyn til sundhedsdetermi-

nanter vil der blive lagt særlig vægt på politikker mod tobak, ernæring og fysisk aktivitet, 

sjældne sygdomme samt alkoholrelaterede skader. I den sammenhæng forventes direktiv 

2001/37/EF om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer ("direktiv om tobaksvarer") 

at blive revideret. Formandskaberne vil forberede den femte konference mellem parterne i 

WHO's rammekonvention om tobakskontrol, der forventes at finde sted i efteråret 2012. Et 

eventuelt forslag fra Kommissionen om at revidere EU's alkohol- og sundhedsstrategi vil også 

kunne komme på tale.
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62. De tre formandskaber vil fokusere på sygdomme uden grænser for at beskytte EU-borgerne 

mod grænseoverskridende sundhedstrusler i EU og nabolandene. Desuden vil der blive ført 

drøftelser om "sundhedssikkerhedspakken", der tager sigte på udarbejdelse af en langsigtet 

løsning for sundhedssikkerheden i EU, navnlig ved at revidere de eksisterende strukturer 

under et muligt nyt mandat for Udvalget for Sundhedssikkerhed (HSC), ajourføre beslutning 

2119/98/EF om overførbare sygdomme og forordning 851/2004 om oprettelse af et europæisk 

center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme samt styrke samarbejdet på EU-niveau 

vedrørende alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, uanset truslens oprindelse 

(biologisk, kemisk, radionuklear osv.). 

63. Spørgsmålet om antimikrobiel resistens giver fortsat anledning til stor bekymring både i EU 

og på internationalt plan. Kommissionen forventes at fremlægge en omfattende strategi med 

henblik på at reducere antimikrobiel resistens, som vil blive fulgt op af konkrete tiltag i løbet 

af attenmånedersperioden.

64. De tre formandskaber vil så vidt muligt samarbejde med WHO og andre relevante internatio-

nale sundhedsorganisationer for at styrke indsatsen om vigtige sundhedsspørgsmål.

65. De tre formandskaber vil fokusere på, hvordan innovation og bedste praksis i sundhedssekto-

ren kan afbøde konsekvenserne af den demografiske ændring i EU's medlemsstater under 

hensyn til den nuværende finansielle situation i Europa. Dette frembyder en fantastisk chance 

for EU's sundhedsindustri, for hvilken formandskabstrioen aktivt vil bestræbe sig på at 

fremme et attraktivt erhvervsmiljø ved at gøre lovgivningsrammen mindre besværlig og mere 

effektiv, uden at det går ud over patientsikkerheden. En innovativ tilgang til sundhedspleje vil 

blive udforsket som en omkostningseffektiv måde at opfylde de europæiske borgeres behov 

for sundhedspleje.

66. Derudover vil der blive lagt behørig vægt på handlingsplanen for e-sundhed på grundlag af en 

meddelelse og en køreplan, som Kommissionen skal fremlægge.

67. Formidling af bedste praksis i sundhedssektoren kan medvirke til at udfylde de eksisterende 

huller på sundhedsområdet i Den Europæiske Union.
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Lægemidler og medicinsk ustyr

68. De tre formandskaber vil videreføre arbejdet med forslagene om ændring af forordning (EF) 

nr. 726/2004 og direktiv 2001/83/EF for så vidt angår oplysninger til offentligheden om 

receptpligtige humanmedicinske lægemidler. Under formandskabstrioen vil Rådet aktivt gå i 

gang med følgende forslag: revision af direktiv 2001/20/EF om kliniske forsøg1 og forordning 

nr. 297/95 om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering2, 

et udkast til ny forordning eller nyt direktiv i stedet for direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF og 

98/79/EF om medicinsk udstyr3 og revision af direktiv 2001/82/EF om veterinærlægemidler4. 

Derudover forventes det, at et forslag om revision af direktiv 89/105/EØF om gennemsigtig-

hed i prisbestemmelserne for lægemidler5 vil blive fremlagt i den pågældende periode.

  
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/20/EF af 4. april 2001 om indbyrdes til-

nærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om anvendelse af god 
klinisk praksis ved gennemførelse af kliniske forsøg med lægemidler til human brug.

2 Rådets forordning (EF) Nr. 297/95 af 10. februar 1995 om fastsættelse af gebyrer til Det 
Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering.

3 Direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/79/EØF.
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en 

fællesskabskodeks for veterinærlægemidler.
5 Rådets direktiv 89/105/EØF af 21. december 1988 om gennemsigtighed i prisbestemmelserne 

for lægemidler til mennesker og disse lægemidlers inddragelse under de nationale 
sygesikringsordninger.
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Forbrugerbeskyttelse

69. De tre formandskaber vil bestræbe sig på at fremme et højt beskyttelsesniveau for forbru-

gerne, også med henblik på at styrke det indre marked.

70. Arbejdet med to kommende forslag, der sigter mod at revidere eksisterende lovgivning, 

nemlig direktiv 90/314/EF om pakkerejser og direktivet om produktsikkerhed i almindelig-

hed, vil blive iværksat. Arbejdet med disse forslag vil fortsætte i hele perioden.

71. De tre formandskaber vil påbegynde arbejdet med forslag, som Kommissionen skal 

fremlægge, f.eks. om alternativ tvistbilæggelse eller europæisk aftaleret.

72. Meddelelsen om den nye strategi for forbrugerpolitikken 2014-2020, der skal fastlægge prio-

riteterne med hensyn til forbrugerbeskyttelse efter 2013, forventes at blive fremlagt af 

Kommissionen i andet halvår af 2011.

73. Inden for internationalt samarbejde om beskyttelse og fremme af forbrugerrettigheder agter 

formandskaberne at indgå de to samarbejdsaftaler mellem Den Europæiske Union og 

Amerikas Forenede Stater, nemlig om håndhævelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse 

og om samarbejde og udveksling af oplysninger om produktsikkerhed for forbrugere.
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Fødevarer 

74. Formandskaberne vil fremme tiltag, der skal sikre et højt niveau af fødevaresikkerhed og til-

strækkelig information til forbrugerne, idet der tages hensyn til det arbejde, som FAO/WHO's 

Codex Alimentarius-kommissionen har udført.

75. De vil sikre, at forordningen om fødevareinformation til forbrugerne ("fødevaremærkning") 

bliver formelt vedtaget, og påbegynde arbejdet med forslaget til en forordning om fødevarer 

bestemt til særlig (diætetisk) ernæring. 

KONKURRENCEEVNE

76. I kølvandet på den økonomiske krise må der gøres en ny indsats for at genvinde den europæi-

ske konkurrenceevne og få de europæiske økonomier tilbage på rette spor. Europa 2020-

strategien skitserer flere instrumenter, der skal styrke den europæiske konkurrenceevne, f.eks. 

akten for det indre marked og flagskibsinitiativerne om innovation i EU, om en industripolitik 

for en globaliseret verden og om en digital dagsorden. Formandskaberne vil sørge for, at 

Rådet for Konkurrenceevne bidrager effektivt til at nå målene i denne strategi ved at levere 

konkrete resultater for EU's dagsorden for vækst.

77. På Det Europæiske Råds møde i foråret 2012 er EU nødt til at vise synlige fremskridt hen 

imod opnåelsen af Europa 2020-målene. De tre formandskaber, der som de første formand-

skaber har ansvaret for at virkeliggøre Europa 2020, mener, at det vil være vigtigt at oprette et 

effektivt overvågningssystem, der kan hjælpe de efterfølgende formandskaber med at gøre 

endnu større fremskridt.

78. Rådets konklusioner om gennemførelse af flagskibsinitiativerne inden for rammerne af 

Europa 2020-strategien forventes at foreligge i løbet af de tre formandskabsperioder. 
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Det indre marked

79. I 2012 fejrer det indre marked sit 20-års jubilæum. Det indre marked er et af de største 

resultater, der er opnået i EU, og det forbliver hjørnestenen i den europæiske integration. Det 

skal dog løbende tilpasses og udvikles, så der kan opnås yderligere fordele i fremtiden, navn-

lig med hensyn til at virkeliggøre potentialet i det digitale indre marked. Det er nødvendigt at 

overvåge og bekæmpe misbrug og svig i forbindelse med reglerne om fri bevægelighed. Det 

indre marked er stadig ufuldstændigt på mange områder, hvilket er til skade for virksomheder, 

navnlig SMV'er, og borgere. Det skal også følge med den nye markedsudvikling, såsom den 

digitale økonomis fremvækst og de nye udfordringer i forbindelse med globaliseringen. De tre 

formandskaber vil fortsætte arbejdet på grundlag af den endelige akt for det indre marked, 

som Kommissionen forelagde i april 2011, med henblik på at opbygge en højst konkurrence-

dygtig markedsøkonomi ved at styrke konkurrenceevnen og en intelligent, bæredygtig og 

inklusiv vækst og samtidig yde beskyttelse af borgere, forbrugere og arbejdstagere. De vil 

prioritere behandlingen af de initiativer, som Kommissionen har fremlagt inden for rammerne 

af akten for det indre marked, med henblik på at vedtage dem i god tid inden det indre 

markeds 20-års jubilæum og understrege, at det i partnerskabets og samarbejdets ånd er 

vigtigt at sikre en bedre og mere ensartet gennemførelse, anvendelse og håndhævelse af lov-

givningen vedrørende det indre marked. Formandskaberne agter navnlig at fremme et tæt 

samarbejde mellem Rådet for Konkurrenceevne og andre relevante rådssamlinger for at sikre 

en overordnet sammenhæng mellem politikker og foranstaltninger vedrørende det indre 

marked. 
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80. Udviklingen af servicesektoren er afgørende for EU's økonomi, eftersom tjenester udgør 

omkring 70 % af EU's BNP. Inden 2012 vil Kommissionen have afsluttet en omfattende eva-

luering af anvendelsen af servicedirektivet1. Formandskaberne er fast besluttet på at fremme 

den fulde gennemførelse af servicedirektivet og opfølgningen af den gensidige evaluerings-

proces, der fandt sted i 2010, så funktionen af EU's markeder for tjenesteydelser kan for-

bedres. 

81. På grundlag af Kommissionens grønbog vil drøftelserne om spilletjenester, navnlig med 

hensyn til onlinespil, blive videreført.

Bedre regulering

82. Bedre regulering ("smart regulering") vil blive betragtet som en vedvarende prioritet. I 2007 

godkendte Det Europæiske Råd Kommissionens forslag om, at de europæiske virksomheders 

administrative byrder som følge af EU-lovgivningen skal begrænses med 25 % inden 2012, 

og opfordrede medlemsstaterne til at fastsætte deres egne nationale mål. De tre formandskaber 

vil undersøge, om målet er nået og har haft en faktisk virkning for virksomheder i hele 

Europa. Den samlede regelbyrde, navnlig for SMV'er, bør nedbringes både på EU-plan og 

nationalt plan. Formandskaberne vil derudover være særlig opmærksomme på konsekvens-

analyser i beslutningstagningen, navnlig ved at gennemføre den interinstitutionelle aftale om 

bedre lovgivning samt den dertil knyttede fælles indstilling til konsekvensanalyse. De vil også 

om nødvendigt undersøge de fremskridt, der er gjort med hensyn til efterfølgende evaluering 

og kvalitetskontrol samt med hensyn til høringer. 

83. Der vil også blive lagt vægt på at forbedre vedtagelsen og gennemførelsen af det nuværende 

forenklingsprogram De ser frem til mulige nye initiativer fra Kommissionen om bedre regule-

ring og vil fortsat gøre status over situationen ved at udarbejde fremskridtsrapporter eller kon-

klusioner. 

  
1 Jf. aktionerne i bilaget til meddelelsen "Mod et mere velfungerende indre marked for tjeneste-

ydelser - der bygger på resultaterne af den gensidige evalueringsproces i tjenesteydelses-
direktivet" KOM(2011) 20 af 27. januar 2011.
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Industripolitik, herunder vigtige støtteteknologier og råstoffer

84. Styrkelsen af Europas konkurrenceevne er kernen i Europa 2020-strategien. Europas industri, 

herunder de store selskaber og mange millioner af SMV'er, er den vigtigste drivkraft for 

vækst, produktion, arbejdspladser, innovation og eksport. EU's nye integrerede industripolitik, 

som er en af flagskibsinitiativerne i Europa 2020-strategien, handler om at skabe det rette 

erhvervsklima, så industrien kan klare sig. Det er derfor fortsat afgørende for Europas konkur-

renceevne at stimulere innovationen, konkurrencen og investeringerne i knowhow, garantere 

lige vilkår på det indre marked og de globale markeder samt reducere gnidninger og trans-

aktionsomkostninger i den europæiske økonomi. Samtidig har industripolitikken en vigtig op-

gave med hensyn til at behandle specifikke vilkår i de enkelte sektorer, såsom luft- og 

rumfartsindustrien, bilindustrien, lægemiddelindustrien, kemikalieindustrien, ikt-sektoren og 

mange andre, herunder industrirelaterede tjenesteydelser og serviceerhverv generelt.

85. Initiativer, der sigter mod at opnå en ressourceeffektiv industri samt at fremme miljøteknologi 

og andre vigtige støtteteknologier, er af særlig interesse. En rapport fra højniveaugruppen 

vedrørende centrale støtteteknologier forventes at foreligge i juli 2011, og herefter vil 

Kommissionen muligvis vedtage en meddelelse om emnet.

86. Opmærksomheden vil konstant være rettet mod råstoffer, som er en afgørende del af både 

højteknologiske produkter og daglige forbrugsvarer. Den europæiske industri har brug for fair 

adgang til råstoffer både inden for og uden for EU. De tre formandskaber vil arbejde med 

gennemførelsen af Rådets konklusioner om råstoffer fra marts 2011, men det kan ikke ude-

lukkes, at der tages nye initiativer, eftersom dette spørgsmål er af meget stor betydning. 

Sikring af en sikker forsyningskæde og effektiv og bæredygtig forvaltning og anvendelse af 

ikke-energiråstoffer i hele værdikæden er et muligt emne for et af de europæiske innovations-

partnerskaber, som Kommissionen har identificeret i sit Europa 2020-flagskibsinitiativ "Inno-

vation i EU". 

87. Desuden ophører rammebestemmelserne for statsstøtte til skibsbygning med at gælde den 

31. december 2011, og de forventes således at skulle drøftes i formandskabsperioden.
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Små og mellemstore virksomheder

88. I 2010 oprettede Kommissionen sammen med aktører fra SMV'er og banksektoren et finansie-

ringsforum for små og mellemstore virksomheder, der skulle undersøge SMV'ers adgang til 

finansiering. Formandskaberne agter at følge op på dette initiativ og andre initiativer på dette 

område.

89. Det forventes, at Kommissionen iværksætter yderligere initiativer inden udgangen af 2011, 

navnlig med henblik på at styrke virkningen af kapitalinstrumenterne for SMV'er i ramme-

programmet for konkurrenceevne og innovation. Formandskaberne vil gennemgå disse for-

slag, når de bliver fremsat, herunder et kommende forslag om en europæisk venture-ordning 

og en styrkelse af risikodelingsfaciliteten (RSFF) som ønsket af Det Europæiske Råd i 

konklusionerne fra februar 2011.

90. Derudover vil formandskaberne arbejde hen imod en forenklet og målrettet opfølger til 

rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation med et klart fokus på at forbedre 

SMV'ers konkurrenceevne og produktivitet.

91. Formandskaberne vil påbegynde arbejdet med et forslag, som Kommissionen forventes at 

fremlægge i fjerde kvartal af 2011, om at styrke støtten til europæiske SMV'er på markeder 

uden for EU. Forslaget kommer sandsynligvis til at indeholde både lovgivningsmæssige og 

ikke-lovgivningsmæssige elementer.
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Forskning og innovation

92. De tre formandskaber vil tage fuldt hensyn til betydningen af forskning, udvikling og innova-

tion (FUI) i Europa 2020-strategien og navnlig til flagskibsinitiativet "Innovation i EU", der 

er blevet udpeget som nøgleområdet for styrkelsen af konkurrenceevne og intelligent vækst i 

Europa. Deres prioriteter vil følge EU's overordnede mål for forskning og udvikling, som 

fastsat af Det Europæiske Råd, og konklusionerne om innovation, som blev vedtaget af Det 

Europæiske Råd i februar 2011. De agter navnlig at gøre fremskridt på følgende områder:

93. Der vil på et tværgående grundlag blive opfordret til en strategisk og integreret tilgang til 

forskning og innovation, hvorved alle relevante udbuds- og efterspørgselspolitikker og

-instrumenter er udformet til på kort, mellemlang og lang sigt at bidrage til forskning og 

innovation. Navnlig vil Kommissionens forslag inden for forskning og innovation blive 

gennemgået med henblik på at fremme skabelsen af en sammenhængende videntrekant, der 

er baseret på fælles strategiske rammebestemmelser, herunder især også Det Europæiske 

Institut for Innovation og Teknologi og effektive operationelle forbindelser med strukturfon-

dene, således at den regionale dimension af FUI bliver udnyttet. Et tæt samarbejde især med 

Europa-Parlamentet vil blive tilstræbt. Med hensyn til fortsættelsen af det syvende 

Euratomprogram for forskning og uddannelse vil formandskaberne bestræbe sig på at finde 

en passende finansieringsløsning på Europas bidrag til det internationale ITER-

fusionsprojekt for 2012-2013. 
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94. Formandskaberne støtter indsatsen for at skabe et gunstigt miljø for innovation, der gør det 

lettere at omsætte idéer til kommercielle succeser, hvilket giver SMV'er mulighed for forny-

else og vækst og skaber mere højteknologiske virksomheder. Tiltag i denne retning kunne 

omfatte: at lette virksomheders, navnlig SMV'ers, adgang til finansiering til FUI-formål, at 

forenkle og strømline europæiske programmer og procedurer i FUI at gøre strategisk brug af 

offentlige (herunder prækommercielle) indkøb for innovative produkter og tjenesteydelser 

samt at fremskynde og modernisere EU's standardiseringsprocedurer. Formandskaberne be-

tragter disse elementer som hjørnestene hen imod en fremskyndet behandling af vækstfrem-

mende foranstaltninger. Med hensyn til at forbedre rammebetingelserne for forskning og 

innovation anses det for vigtigt at opfylde den bebudede EFR-ramme, der skal føre til et 

velfungerende og forenet europæisk forskningsrum, hvor forskere, videnskabelig viden og 

teknologi frit kan cirkulere. Denne ramme skulle gerne bidrage til det overordnede mål om 

forenkling og bygge på overholdelsen af nærhedsprincippet, der giver mulighed for en asym-

metrisk, fleksibel og frivillig samordning af den nationale indsats inden for FUI, såsom en 

fælles programlægning. 

95. Med henblik på at maksimere ressourcernes indvirkning og effektivitet ser formandskaberne 

frem til at videreudvikle konceptet for europæiske innovationspartnerskaber (EIP'er).

96. Formandskaberne ser frem til udviklingen af en enkelt integreret innovationsindikator, som 

vedtaget på Det Europæiske Råds møde i februar 2011, med henblik på at lette overvågnin-

gen på politisk niveau af fremskridtene hen imod Europa 2020-målene inden for FUI.
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Intellektuel ejendomsret

97. En forbedring af patentsystemet, der giver industrien, og navnlig SMV'er, adgang til beskyt-

telse af et enhedspatent, som vil være omkostningseffektiv og yde retssikkerhed, er en vigtig 

prioritet i Europa 2020-strategien for beskæftigelse og vækst og vil fortsat være et prioriteret 

mål for de tre formandskaber.

98. En anden prioritet vil være at skabe de nødvendige betingelser for udviklingen af nye virk-

somhedsmodeller, som giver legitim adgang til IP-beskyttede værker i hele EU. I den hen-

seende afventer de tre formandskaber med stigende interesse de kommende forslag fra 

Kommissionen om vedtagelsen af fælles regler for beskyttelse af forældreløse værker og for 

forvaltningsselskabers funktion.

99. Varemærkeordningen i EU bliver i øjeblikket grundigt revideret af Kommissionen. Ethvert 

kommende forslag fra Kommissionen om en ændring af de eksisterende retsakter på området 

vil blive behandlet hurtigst muligt.

100. De tre formandskaber vil bestræbe sig på at styrke beskyttelsen af intellektuelle ejendoms-

rettigheder i EU ved at ajourføre og styrke de relevante lovgivningsmæssige bestemmelser og 

strømline håndhævelsesmetoderne. 
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Toldunionen

101. De tre formandskaber vil nøje følge gennemførelsen af den moderniserede toldkodeks og af 

afgørelsen om e-told for at garantere den praktiske anvendelse heraf over for de økonomiske 

aktører inden 2012. 

102. Et forslag om ændring af Rådets forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer,

der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, vil sandsynligvis også 

blive drøftet i attenmånedersperioden.

103. På multilateralt plan vil de tre formandskaber behandle initiativer, der ledes af Verdenstold-

organisationen. Forhandlingerne om en protokol om ulovlig handel med tobaksvarer vil også 

blive forberedt, så de kan afsluttes i 2012.

104. På bilateralt plan bør der forhandles om og indgås vigtige aftaler med vigtige handelspartnere 

med henblik på at afbalancere sikkerhedshensyn og handelsfremmende foranstaltninger.

105. Den nye EU-toldhandlingsplan med henblik på at bekæmpe krænkelse af intellektuelle ejen-

domsrettigheder for perioden 2013-2016 vil skulle drøftes. De tre formandskaber vil forbe-

rede den nye afgørelse om programmet Told 2020 med henblik på at sikre finansieringen af 

toldsamarbejdet mellem Europa-Kommissionen, medlemsstaterne, kandidatlandene, de poten-

tielle kandidatlande og tredjelande. Som led i det fortsatte arbejde med de østlige partner-

skabsinitiativer vil Rådet formentlig drøfte en strategi for samarbejde med Ukraine, Moldova, 

Georgien, Armenien, Aserbajdsjan og Hviderusland på toldområdet i løbet af 

attenmånedersperioden.  
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Selskabsret

106. De tre formandskaber vil fokusere på forenkling, revision og en mulig modernisering af de 

eksisterende regler. Det vedrører ændringerne af første, tiende og ellevte selskabsdirektiv og 

fjerde og syvende selskabsdirektiv (regnskaber). De vil arbejde med Kommissionens forslag 

om sammenkobling af selskabsregistre.

107. I forbindelse med processen "Rethinking European Company Law" vil der bl.a. blive set på 

en statut for europæiske fonde, en grænseoverskridende flytning af hovedsæde og en euro-

pæisk virksomhedsmodel. 

108. Efter gennemgangen af SE-forordningen (Societas Europea) og den fremtidige evaluering af 

forordningen om det europæiske andelsselskab (SCE), og afhængig af resultaterne heraf, 

fremlægger Kommissionen sandsynligvis lovgivningsforslag om disse to spørgsmål. 

Konkurrence

109. Som opfølgning af hvidbogen om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF’s kartel- og 

monopolregler forventes det, at Kommissionen offentliggør en meddelelse i denne periode. 

Forslaget kommer til at bygge på resultatet af høringerne om den fremtidige hvidbog om 

kollektivt søgsmål for forbrugere. 

110. De tre formandskaber vil også gøre deres yderste for at få indgået samarbejdsaftaler med 

Canada og Schweiz inden udgangen af deres mandat.
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Offentlige indkøb

111. De tre formandskaber vil søge at nå til enighed om en passende lovgivningsramme for tilde-

ling af koncessionskontrakter om tjenesteydelser (ventes offentliggjort i midten af 2011) og 

om forslagene til forenkling og ajourføring af EU's direktiver om offentlige indkøb (ventes 

inden udgangen af 2011), og de vil indlede arbejdet med forslaget til forordning om tredje-

landsvirksomheders og -varers adgang til EU's marked for offentlige indkøb (ventes forelagt 

inden udgangen af 2011).

Teknisk harmonisering og standardisering

112. På området teknisk harmonisering agter Kommissionen i 2011 at foreslå en tilpasning af ti 

direktiver - som f.eks. direktiverne om pyrotekniske artikler, elevatorer eller trykbærende ud-

styr - til den nye lovgivningsramme. De tre formandskaber vil arbejde hen imod en hurtig 

vedtagelse af disse forslag. 

113. Der vil blive arbejdet videre med lovgivningsforslaget om europæisk standardisering for år 

2020, som Kommissionen ventes at forelægge i løbet af første halvdel af 2011. Forslaget vil 

understrege betydningen af effektiv standardisering som et redskab til at lette markedsføring 

af varer i Europa. Det vil behandle de europæiske standardiseringsorganers rolle og finansie-

ring, anerkendelsen af de facto-standarder på visse betingelser og betydningen af standarder 

inden for tjenesteydelser. 
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Rummet

114. Formandskaberne vil sikre den nødvendige opfølgning af Kommissionens meddelelse "En 

EU-rumstrategi til gavn for borgerne" med henblik på at fremme dette vigtige politikområde. 

115. Der vil blive udført et intensivt arbejde vedrørende GMES og det europæiske rumprogram. 

Galileosatellitnavigationssystemet bør bringes op på indledende operativ kapacitet senest i 

2014/2015. I 2010 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet en forordning om de første operatio-

nelle aktiviteter for GMES-programmet (2011-2013). GMES-programmet har nu et rets-

grundlag, der betyder, at det er mere end blot en forskningsaktivitet.

116. Det er en prioritet for de tre formandskaber at sikre, at programmet gennemføres hurtigt og 

effektivt, så det kan være fuldt operationelt inden udgangen af 2014.

117. Arbejdet med udforskning af rummet vil koncentrere sig om at fortsætte det internationale 

samarbejde med alle større og nye rumfartsnationer: opfølgningen af den første internationale 

platform for udforskning af rummet skal finde sted i slutningen af 2011. 
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Turisme

118. De tre formandskaber vil lægge særlig vægt på turisme som et nyt kompetenceområde, der 

blev indført ved Lissabontraktaten. Især vil der blive arbejdet på grundlag af en samordnet til-

gang til turismeinitiativer, jf. Kommissionens meddelelse med titlen "En ny turismepolitik for 

Europa – verdens førende rejsemål" fra juli 2010, og af Rådets konklusioner fra oktober 2010. 

Formandskaberne vil nøje følge gennemførelsen af foranstaltningerne som omhandlet i med-

delelsen, og anmoder Kommissionen om regelmæssigt at orientere medlemsstaterne om, hvor 

langt man er kommet. 

119. Under hensyntagen til på den ene side turismens enorme vækstpotentiale og på den anden side 

antallet af udfordringer, som sektoren står over for, vil de tre formandskaber bl.a. lægge vægt 

på at fremme bæredygtig og konkurrencedygtig turisme og på tiltag, der vedrører en bedre 

integrering af turismen i de forskellige politikker. 
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TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATION OG ENERGI

TRANSPORT

120. Drøftelserne om en ny europæisk transportpolitik får en fremtrædende placering i de 

kommende år, herunder mobilitet, innovation (nye teknologier), bæredygtighed, 

styrkelse af passagerrettigheder, sikkerhed for så vidt angår transportmidler og 

passagerer samt forbedring af transportarbejdernes sociale og arbejdsmarkedsmæs-

sige vilkår.

Horisontale spørgsmål

121. Hvidbogen "Køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkur-

rencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem" vil vejlede de tre formand-

skabers aktiviteter og fastlæggelse af prioriteter. Den vil skitsere EU's transport-

handlingsprogram og fastlægge den overordnede ramme for tiltagene på områderne 

transportinfrastruktur, lovgivningen om det indre marked, teknologi til trafiksty-

ringsredskaber og miljøvenlige køretøjer, og anvendelsen af markedsbaserede instru-

menter og incitamenter.

122. Formandskaberne vil lægge særlige vægt på revisionen af den nuværende forordning 

om TEN-T-retningslinjer og gennemgangen af en rapport om de fremskridt, der er 

gjort med prioriterede TEN-T-projekter og TEN-T-politikken og dens udvidelse til 

at omfatte tredjelande. Lovgivningsforslaget ventes at indføre en tilgang i to lag med 

fokus på et hovednet og på den sociale, økonomiske og territoriale samhørighed 

mellem alle regioner i EU. 
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123. Med hensyn til andre horisontale spørgsmål vil formandskaberne se på strategi-

planen for transportteknologi (STTP), som ventes at danne en strategisk ramme for 

forskning og teknologisk udvikling og teknologiudbredelse på basis af policybehov 

og en vision om et integreret, effektivt og miljøvenligt transportsystem frem til år 

2050. Formandskaberne vil også overveje forslag til et sæt lovgivningsforanstaltnin-

ger, der har til formål at fremme udbredelsen af ny teknologi inden for forskellige 

transportformer til støtte for et effektivt og bæredygtigt transportsystem.

124. Opmærksomheden vil også blive rettet mod Kommissionens meddelelse om rene 

transportsystemer med en konsekvent langsigtet strategi vedrørende en omfattende 

substitution af olie med alternative brændstoffer i hele transportsystemet, idet de 

rene systemers status og perspektiver vurderes med fokus på alternative brændstof-

teknologier, som f.eks. elektriske køretøjer, hydrogen/brændselsceller, biobrænd-

stoffer, naturgas og syntetiske brændstoffer.

125. Der vil blive lagt vægt på behandlingen af en meddelelse fra Kommissionen om 

passagerrettigheder, der gør status over situationen for så vidt angår passagerrettig-

heder inden for alle transportformer. Den kunne påpege mulighederne for yderligere 

initiativer og drøfte status vedrørende gennemførelsen af forordninger om lovgiv-

ning om passagerrettigheder, den øgede anvendelse af ny forretningspraksis og eksi-

sterende praksis, der ikke er omfattet af gældende lovgivning. Kommissionen fore-

lægger muligvis nye forslag på dette område. 

126. Formandskaberne vil lægge behørig vægt på den nyligt vedtagne hvidbog om en køreplan for 

et fælles europæisk transportområde i forbindelse med transport og sikkerhed.

127. Der vil blive udført et intensivt arbejde vedrørende Galileo for at forberede drifts-

fasen med henblik på fuld operativ kapacitet (FOC) i de kommende år.
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Landtransport

128. Formandskaberne vil fortsætte arbejdet med omarbejdningen af den første jernbane-

pakke med henblik på at opnå endelig enighed med Europa-Parlamentet. 

129. Hvad angår spørgsmål om trafiksikkerhed vil formandskaberne fortsætte arbejdet 

med direktivet om grænseoverskridende fuldbyrdelse af straffe for at sikre dets 

endelige vedtagelse eller forsøge at nå frem til en aftale med Europa-Parlamentet, og 

de vil indlede arbejdet med eventuelle opfølgningsforslag vedrørende det fjerde 

trafiksikkerhedsprogram for perioden 2011-2020 og et forslag til ændring af direkti-

vet om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil. 

Søtransport

130. Det er afgørende at udvikle og sikre den europæiske søtransports internationale 

konkurrenceevne. De færdigheder og kvalifikationer, som de søfarende, der arbejder 

i de europæiske farvande, har, er en integrerende del deraf. På denne baggrund vil 

formandskaberne lægge særlig vægt på behandlingen af et forslag fra Kommissionen 

til en lovgivningspakke om shippingsektorens sociale dimension ("Pakke om den 

sociale maritime dagsorden"), der dækker "det menneskelige aspekt" af søtrans-

porten. 
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Luftfart

131. På dette område lægger de tre formandskaber meget stor vægt på den fulde gennem-

førelse af det fælles luftrum (SES II) og funktionelle luftrumsblokke (FAB). SES II-

pakken tager sigte på gennem vedtagelse af en række detaljerede regler, præstations-

mål og vejledning vedrørende FAB at forbedre luftfartspræstationerne. 

132. De tre formandskaber vil lægge behørig vægt på den række initiativer, der om-

handler lufthavnspolitikken ("lufthavnspakken"). Der vil blive lagt særlig vægt på 

gennemførelsen af kapacitetshandlingsplanen og i den forbindelse evalueringsmeto-

den for lufthavnes kapacitet, behovet for at gennemgå forordningen om slots, direk-

tivet om ground handling, indsamling af dertil knyttede data på EU-plan med hen-

blik på en mere effektiv anvendelse af lufthavnsområder og en forbedring af kvali-

teten og endelig et forslag om vurdering og styring af ekstern støj.
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TELEKOMMUNIKATION

133. Den digitale dagsorden for Europa, der er et af de syv flagskibsinitiativer under Europa 2020-

strategien, vil blive gennemført løbende under alle tre formandskaber. Videreudviklingen hen 

imod et fuldt fungerende, digitalt indre marked vil være et centralt mål, der tager sigte på at 

levere bæredygtige, økonomiske og samfundsmæssige fordele for alle i Europa. 

134. Vedtagelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet, der definerer de strategiske retningslinjer for 

EU's frekvenspolitik samt frekvensforvaltningskoordination inden for digitalt udbytte, vil 

være et andet hovedmål med henblik på at stimulere bredbåndsudbredelsen og -dækningen i 

Europa.

135. På grundlag af Kommissionens vurdering af behovet for at revidere forsyningspligten vil for-

mandskaberne fortsætte drøftelserne om fremtidens forsyningspligt i forbindelse med elektro-

nisk kommunikation og brugerrettigheder. 

136. Sikre netværker og oplysninger samt tillidsskabelse og sikring af borgernes privatliv vil ved-

blive at være konstante prioriteter i den digitale tidsalder. For bedre at kunne imødegå trusler 

mod netværkers og oplysningers sikkerhed, fremme spørgsmålet om netværkers modstands-

dygtighed og øge bevidstheden om god praksis på disse områder blandt EU-medlemsstaterne 

vil formandskaberne fortsat arbejde i retning af en hurtig vedtagelse af forordningen om 

modernisering af Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA). 

137. Formandskaberne vil prioritere revisionen af roamingforordningen højt på grundlag af en 

rapport fra Kommissionen i juni 2011 og et forslag til en ny forordning. 
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138. Formandskaberne vil støtte udviklingen af grænseoverskridende e-forvaltningstjenester 

udformet efter brugernes behov, der tager sigte på at øge de offentlige forvaltningers 

effektivitet og nyttegrad i overensstemmelse med bestemmelserne i den europæiske 

handlingsplan for e-forvaltning 2011-2015.

139. Navnlig vil en revision af direktivet om elektroniske signaturer, der fastlægger reglerne for 

elektronisk identitet (e-id) og -autentificering samt revisionen af direktivet om videreanven-

delse af den offentlige sektors informationer blive drøftet på grundlag af de kommende for-

slag fra Kommissionen. Disse initiativer er afgørende for at tilskynde til udvikling af et 

dynamisk digitalt indre marked.
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ENERGI

140. Under fuldt hensyn til retningslinjerne fra Det Europæiske Råds møde i februar 2011 og 

Rådets konklusioner om 2020-energistrategien vil de tre formandskaber fokusere på 

gennemførelsen af 2020-energistrategien, herunder kapitlet om infrastruktur og energi-

effektivitetsplanen. De vil i den forbindelse ligeledes drøfte de dertil knyttede finansierings-

instrumenter og supplere med de manglende dele, bl.a. energikøreplanen 2050 i fjerde kvartal 

af 2011 og kapitlet om den eksterne dimension, der forventes medio 2011.

141. Hvad angår det indre marked for energi er gennemførelsen og færdiggørelsen af det lov-

givningsmæssige arbejde kun lige startet, selv om de nationale love til gennemførelse af tredje 

pakke vedrørende det indre marked for energi skulle være på plads i marts 2011. Det vil så-

ledes være afgørende at overvåge denne gennemførelse og støtte alle de tiltag, der kan bidrage 

til, at markedet fungerer bedre, såsom forslaget til forordning om integritet og gennemsigtig-

hed på energimarkederne og lovgivningsmæssige eller politiske initiativer til styrkelse af sam-

arbejdet på regionalt plan (andet halvår af 2011).

142. Det bør være en prioritet at afslutte lovgivningsprocessen om denne retsakt i 2012 for at 

kunne iværksætte de nødvendige konkrete foranstaltninger i så god tid, at energieffektivi-

tetsmålene for 2020 kan nås. Kommissionen agter at supplere disse initiativer med vedtagelse 

af nye foranstaltninger om miljøvenligt design og energimærkning: iværksættelse af initia-

tiverne om intelligente byer og lokalsamfund og forslag om finansieringsinstrumenter, der vil 

blive forelagt i forbindelse med budgetdrøftelserne i 2011. På den eksterne side vil dette blive 

afspejlet i forhandlingerne og vedtagelsen af en moderniseret Energy Star-aftale med USA og 

tilsvarende intern EU-lovgivning. 
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143. For så vidt angår opbygningen af et fælleseuropæisk integreret marked, som der blev op-

fordret til i 2020-strategien, og de dertil hørende infrastrukturprojekter for perioden 2020-

2030 vil hele lovgivningsrammen skulle revideres gennem vedtagelse af et nyt EU-instrument 

for energiforsyningssikkerhed og -infrastruktur. Denne vil omfatte udvælgelse af projekter, 

mere effektive planlægnings- og godkendelsesprocedurer, den finansiering, der er til rådighed 

i EU-budgettet, samt tilpasning af lavemissionsnet (intelligente net).

144. Mens en hurtig iværksættelse af dette infrastrukturprogram vil støtte udviklingen mod 

diversificering på EU-plan, vil der også blive lagt passende vægt på interne energikilder 

(konventionelle og ikke-konventionelle) og navnlig på vedvarende energikilder. I den 

forbindelse vil gennemførelsen af direktivet om energi fra vedvarende energikilder blive fulgt 

op for så vidt angår biobrændstoffers bæredygtighed og finansiering og koordinering med 

henblik på at nå 20 %-målet og intensivere arbejdet på at integrere vedvarende energikilder i 

elnet. Dette vil også blive gennemført ved lovgivningsinitiativer vedrørende intelligente net 

og fremme af elektriske køretøjer. Passende støtte til den fortsatte gennemførelse af SET-

planen vil også spille en central rolle i forbindelse med vedvarende energikilder og lette 

miljøvenlig anvendelse af andre kilder.

145. Sikkerheden bør i forbindelse med energirelaterede aktiviteter ikke sættes over styr på grund 

af hensynet til forsyningssikkerheden. I den henseende vil formandskaberne sikre opfølgnin-

gen af Rådets konklusioner om offshore gas- og olieaktiviteter fra 2010, hvilket skal føre til 

en opdatering af lovgivningen om disse aktiviteter. På lignende vis vil formandskaberne 

arbejde hen imod færdiggørelse af lovgivningen om aktiviteter i forbindelse med atomenergi 

for så vidt angår radioaktivt affald og brugt brændsel og revision af direktivet om fastsættelse 

af grundlæggende sikkerhedsnormer i forbindelse med ioniserende stråling. De tre formand-

skaber vil sikre opfølgning af Det Europæiske Råds konklusioner fra marts 2011 om sikker-

heden ved nukleare anlæg. En relateret og hastende prioritet vil være arbejdet med et initiativ, 

der tager sigte på sikker forsyning med radioisotoper til medicinsk brug i Europa.
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146. Med hensyn til den eksterne dimension af energipolitikken vil formandskaberne sigte mod, at 

der udvikles en ramme for en mere sammenhængende, troværdig og konsekvent optræden ud-

adtil på grundlag af Kommissionens meddelelse om forsyningssikkerhed og internationalt 

samarbejde. 

MILJØ 

147. I løbet af de tre formandskabers attenmånedersperiode vil Rådets aktiviteter på miljøområdet 

afspejle forskellige indbyrdes forbundne nøgleprioriteter.

148. Rådet vil skulle træffe afgørelser om miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling og samtidig 

fastholde høje kvalitetsstandarder. Dette er yderst relevant, da dets arbejde på dette område får 

betydning for - og er under indflydelse af - EU's øvrige strategier og politikker, navnlig 

Europa 2020.

149. Med det nuværende fokus på økonomiske og finansielle spørgsmål vil formandskaberne 

skulle spille en fremtrædende rolle i koordinationen af de forskellige politikker og foranstalt-

ninger med henblik på fortsat at forvandle miljø til motor for beskæftigelse og bæredygtig 

vækst under hensyn til, at fremtidens økonomiske vækst dybest set afhænger af, at vi sikrer, at 

naturressourcerne bevares. 

Ressourceeffektivitet 

150. Gennemførelsen af flagskibsinitiativet om ressourceeffektivitet vil være en prioritet, der 

dækker en række foranstaltninger, herunder dem, der vedrører lavemission, energieffektivitet, 

transport, vand, biodiversitet og råvarer. 
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151. Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion (SCP) er hovedakser i EU's indsats ved-

rørende bæredygtig udvikling og er samtidig afspejlet i Europa 2020-strategien og andre 

strategiske og langsigtede programmer (som f.eks. de overordnede økonomiske retningslinjer 

for de økonomiske politikker). Kommissionen meddelte, at dens miljøaktiviteter i 2011 og 

2012 vil være koncentreret om netop dette emne. Formandskaberne vil derfor henholde sig til 

de politiske retningslinjer (Rådets konklusioner) og/eller lovgivningsmæssige initiativer i for-

bindelse med det europæiske halvår i Europa 2020-strategien, revisionen af handlingsplanen 

for SCP, sektorpolitikker (f.eks. den fælles landbrugspolitik), der skal gøres mere miljø-

venlige, vandpolitikken, miljøvenlige offentlige udbud, miljøvenligt design, affald m.m. 

152. I tilknytning til ressourceeffektivitet og forvaltning af naturressourcer vil vand være et om-

råde, der i særlig høj grad optager formandskaberne, i forlængelse af det ungarske formand-

skabs arbejde. Strategien for beskyttelse af EU's vandressourcer vil blive forelagt i 2012 i 

overensstemmelse med vandets år 2012.

Biodiversitet

153. En tilbagevendende prioritet er behovet for at tydeliggøre biodiversitetens og økosystemtjene-

sternes økonomiske værdi og sikre tilstrækkelige midler til gennemførelsen af biodiversitets-

foranstaltninger (navnlig efter de positive afgørelser om biodiversitetskonventionen (CBD), 

der blev truffet på Nagoya COP 10). Rådet vil derfor i 2011 og 2012 skulle sikre den egent-

lige gennemførelse af EU's biodiversitetsstrategi og strategiplanen i CBD samt forvaltningen 

af Natura 2000-områder, herunder den nødvendige finansiering. 

Menneskers sundhed og miljøet

154. På grundlag af tidligere formandskabers arbejde og kommende forslag fra Kommissionen vil 

Rådet skulle forholde sig til forskellige emner, såsom kemikaliepolitikker, prioriterede stoffer, 

nanomaterialer, luftforurening, kviksølv osv. 
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Miljøforvaltning

155. Miljøforvaltning, såvel i EU som internationalt, giver fortsat anledning til bekymring og vil 

derfor være endnu en af de tre formandskabers prioriteter.

156. Rådet vil blandt andet på grundlag af relevante kommissionsforslag skulle udforme forskel-

lige passende instrumenter med henblik på at sikre, at målene på miljøområdet nås. 

157. På globalt plan vil forvaltningsdrøftelserne være koncentreret om FN-konferencen om bære-

dygtig udvikling i 2012 (UNCSD 2012 - Rio+20) og formentlig udvikle sig til en bredere 

refleksion over udformningen af en passende og effektiv institutionel arkitektur for bæredyg-

tig udvikling under hensyn til udviklingen på forskellige fronter. I betragtning af den interna-

tionale dagsorden vil Rådet for Miljø skulle drøfte EU's egen strategi for bæredygtig udvik-

ling (ud over drøftelserne vedrørende Europa 2020-strategien). 

158. Et andet yderst relevant forvaltningsspørgsmål bliver evalueringen af EU's nuværende (sjette) 

miljøhandlingsprogram (der udløber medio 2012) og fornyelsen heraf. Som tidligere nævnt 

vil Rådet skulle beskæftige sig med instrumenter som f.eks. handlingsplanerne for biodiver-

sitet, vand, kemikalier (kviksølv) m.m.

Internationale spørgsmål

159. Den internationale dagsorden på miljøområdet bliver utrolig omfattende, og de tre formand-

skaber vil derfor i meget høj grad bestræbe sig på at få vedtaget forhandlingsdirektiver og 

fælles holdninger og sikre effektiv europæisk repræsentation på internationale møder. 
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160. Rådet vil i den pågældende periode skulle forberede et ikke ubetydeligt antal internationale 

begivenheder, hvoraf flere vil finde sted på højt (højeste) plan. Blandt de mest relevante begi-

venheder kan nævnes:

- konferencen i 2012 - Rio+20: denne markerer tyveårsjubilæet i 2012 for Riokonferencen 

om miljø og udvikling

- UNFCCC - FN - klimaændringer - COP (partskonference). COP17 i Durban, Sydafrika 

- De Forenede Nationers Miljøprogram - UNEP - årlige møder i Styrelsesrådet/globalt 

miljøministerforum

- FN's Kommission for Bæredygtig Udvikling - CSD - årlige møder (opdelt i revisions- og 

politikår)

- FN's konvention om den biologiske mangfoldighed - CBD - næste partskonference, COP, 

COP11, der finder sted i 2012 næsten samtidig med næste partsmøde (MOP) om proto-

kollen om biosikkerhed

- FN's Økonomiske Kommission for Europa - UNECE - ministerkonferencen i 2011 om 

"Miljø for Europa" finder sted i Astana, Kasakhstan

- Baselkonventionen (grænseoverskridende transport af farligt affald) - partskonferencen 

finder sted i oktober 2011 i Colombia

- forskellige møder i 2011 og 2012 i det organ (INC), der har ansvaret for forhandlingerne 

om et nyt juridisk bindende instrument vedrørende kviksølv. 
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Klimaforandringer

161. Forhandlingerne om et internationalt klimaregime for perioden efter 2012 vil under hele 

perioden befinde sig i en afgørende fase med vidtrækkende konsekvenser for effektiviteten af 

den multilaterale styring. Det positive momentum fra konferencen i slutningen af 2010 i 

Cancún skal bevares for således at opnå og gennemføre en global, omfattende og en juridisk 

bindende aftale.

162. De tre formandskaber påtager sig effektivt at koordinere EU's holdning gennem hele proces-

sen, navnlig forberedelsen af partskonferencen i november/december 2011 i 

Durban/Sydafrika (COP17 under UNFCCC/MOP 7 under Kyotoprotokollen), og den efter-

følgende COP 18/MOP 8 ved udgangen af 2012. 

163. Arbejdet inden for EU's rammer, både vedrørende modvirkning og tilpasning, er lige så 

vigtigt som arbejdet inden for de internationale rammer. På grundlag af 2050-køreplanen hen 

imod en lavemissionsøkonomi, som Kommissionen har forelagt, skal EU udvikle et strategisk 

perspektiv. Det vil blive overvejet at fastsætte mellemliggende faser på vejen mod 2050-

målet. Dette skal foregå i tæt samspil med Europa 2020-strategien og dens flagskibsinitiativ 

om ressourceeffektivitet. Gennemførelsen af EU's forpligtelse til at reducere drivhusgasemis-

sionerne kræver, at andre EU-politikker (såsom energi, transport, landbrug) konsekvent orien-

teres i samme retning. Formandskaberne vil medvirke til at sikre, at der udvikles en ny, samlet 

strategi for tilpasning til klimaændringer inden udgangen af 2012.
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164. Formandskaberne vil også sørge for en passende opfølgning af en række vigtige, lovgivnings-

mæssige revisioner og rapporter på det klimapolitiske område. De temaer, der skal behandles, 

strækker sig fra overvågning af emissioner af drivhusgasser til indeslutning, genvinding og 

anvendelse af fluorholdige drivhusgasser. Med hensyn til lovgivningspakken fra 2009 om 

klima og energi ventes Kommissionen at fremlægge revisioner i 2011 om drivhusgaseffekten 

af ændringer i indirekte arealanvendelse forbundet med biobrændstoffer og af arealanven-

delse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF). Afhængig af udviklingen i de 

internationale fora kan det i 2012 blive nødvendigt at drøfte EU's tilgang til skibsfartens 

emissioner. Om EU's nuværende forpligtelse til reduktion af drivhusgasemissionerne frem til 

2020 er effektiv og tilstrækkelig, og om der er mulighed for at gå videre til en mere ambitiøs 

forpligtelse, vil blive undersøgt i lyset af de internationale forhandlinger og analysen af de 

økonomiske virkninger i EU.
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LANDBRUG OG FISKERI

LANDBRUG

165. Der vil primært blive fokuseret på reformen af den fælles landbrugspolitik for perioden efter 

2013. De tre formandskaber vil prioritere gennemgangen af Kommissionens forslag (ventes i 

andet halvår af 2011) med henblik på at opnå afgørende fremskridt, hvilket også afhænger af 

de fremskridt, der gøres med hensyn til forhandlingerne om de finansielle overslag for perio-

den efter 2013, der føres sideløbende hermed. Formålet er en rettidig gennemførelse af de 

instrumenter, der har været genstand for reform, for perioden for den næste finansielle ramme, 

der indledes i 2014. 

166. Forenkling vil stadig stå på dagsordenen med henblik på mindskelse af bureaukrati i forvalt-

ningen af betalinger til landbruget og andre instrumenter under den fælles landbrugspolitik og 

på ophævelse af forældet lovgivning. Endvidere tilstræber formandskaberne at nå frem til 

enighed med Europa-Parlamentet om definition, beskrivelse, mærkning og beskyttelse af 

aromatiserede vine.

167. Arbejdet med pakken vedrørende landbrugsprodukters kvalitet, i forbindelse med hvilken 

Kommissionen fremlagde sine lovgivningsforslag i december 2010, vil blive videreført med 

henblik på at vedtage ny lovgivning sideløbende med forhandlingerne om reformen af den 

fælles landbrugspolitik. På grundlag af Kommissionens ventede rapport om økologisk land-

brug vil drøftelserne om dette emne også blive videreført, hvilket muligvis vil føre til forslag 

om ændring af den relevante lovgivning. 

168. Rådet vil arbejde videre med tilpasningen af landbrugslovgivningen til Lissabontraktaten, 

navnlig hvad angår Kommissionens delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser 

(artikel 290 og 291 i TEUF), og med fastlæggelsen af de spørgsmål, der er omhandlet i 

traktaten, og som Rådet skal træffe afgørelse om i henhold til artikel 43, stk. 3, i TEUF. 



11447/11 pj/FH/ikn/js/BHC/bh 65
DGPQ LIMITE DA

169. Kommissionen ventes i løbet af 2011 at forelægge et lovgivningsforslag om elektronisk 

identifikation af kvæg og om mærkning af oksekød.

170. Hvad angår WTO/DDA-forhandlingerne er formandskaberne fremdeles engageret i at opnå et 

vellykket, ambitiøst, afbalanceret og omfattende forhandlingsresultat, idet landbrugselemen-

terne i en eventuel endelig aftale bør holde sig inden for rammerne af den fælles landbrugs-

politik.

Dyresundhed og veterinærspørgsmål

171. Der vil blive gjort en særlig indsats vedrørende arbejdet inden for dyresundhed og folkesund-

hed: Der vil blive arbejdet med en række vigtige lovgivningsforslag, der omfatter ny ramme-

lovgivning ("dyresundhedslovgivning"), samt revisionen af en betydelig række lovgivnings-

mæssige retsakter vedrørende specifikke dyresygdomme. 

172. Denne pakke vil blive ledsaget af en revision af de nuværende regler for udgifter på veteri-

nærområdet og en grundig gennemgang af EU-lovgivningen om offentlig kontrol, herunder 

veterinær grænsekontrol af animalske produkter og levende dyr fra tredjelande. 

Plantesundhedsspørgsmål

173. Der vil blive forelagt Rådet et forslag til en ny frølovgivning i midten af 2012. Det vil imøde-

komme behovet for en mere moderne og enkel ordning til erstatning for de nuværende 

12 grunddirektiver fra 60'erne og 70'erne.
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174. I 2012 vil Kommissionen forelægge en ny plantesundhedsstrategi, der erstatter EU's nuvæ-

rende fælles plantesundhedsordning (direktiv 2000/29/EF). Formålet med den nye strategi vil 

være at reagere på de seneste udfordringer, som f.eks. globalisering og klimaændringer, for 

således at beskytte EU's område mod indslæbning og spredning af skadegørere.

175. Kommissionen ventes inden udgangen af 2011 at forelægge en rapport om oprettelse af en 

europæisk fond for anvendelser af mindre betydning af plantebeskyttelsesmidler, eventuelt 

ledsaget af passende lovforslag. 

176. Det forventes ligeledes, at der vil blive forelagt et ændringsforslag om beskyttelse af plante-

sortsrettigheder for Rådet i 2012.

Gmo'er

177. Med hensyn til gmo-dyrkning ventes Kommissionen at fortsætte arbejdet hen imod en fuld-

stændig gennemførelse af Rådets konklusioner fra december 2008 vedrørende EU's politik på 

dette område. 

178. Rådet vil fortsætte arbejdet med Kommissionens forslag til en forordning om at give med-

lemsstaterne mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af gmo'er på deres område.

Skove

179. Med hensyn til spørgsmålet om skove vil de tre formandskaber fokusere på bæredygtig skov-

drift og dens vigtige bidrag til en grøn økonomi inden for rammerne af bæredygtig udvikling 

og udryddelse af fattigdom samt modvirkning af konsekvenserne af og tilpasning til klima-

ændringerne. Endvidere vil formandskaberne være særligt opmærksomme på den mulige 

vedtagelse af en juridisk bindende paneuropæisk aftale om skove. 
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Internationale spørgsmål

180. EU vil fortsat spille en ledende og effektiv rolle på den internationale scene. Med henblik 

herpå vil EU's holdning i de relevante internationale fora blive godt forberedt i Rådet, idet der 

tages nøje hensyn til den ekspertbistand, som hver medlemsstat kan tilvejebringe. Med hensyn 

til navnlig FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation vil formandskaberne fortsat gøre 

alt, hvad de kan, for at sikre, at EU og medlemsstaterne effektivt kan bidrage til arbejdet med 

reformen af FAO inden for FAO's styrende organer og med global styring af fødevaresikker-

hed inden for FAO's Komité for Verdens Fødevaresikkerhed, idet der huskes på FAO's 

voksende normative rolle. 

FISKERI

181. Inden for fiskerisektoren vil reformen af den fælles fiskeripolitik få høj prioritet. De tre for-

mandskaber vil gøre alt, hvad de kan, for at nå til enighed om de tre lovgivningsmæssige for-

slag (grundforordningen, fusionsmarkedsordningen og efterfølgeren til Den Europæiske 

Fiskerifond, der udløber i slutningen af 2013) under attenmånedersperioden. 

182. Meddelelsen om den fælles fiskeripolitiks internationale dimension efter reformen, der omfat-

ter regionale fiskeriforvaltningsorganisationer og fiskeripartnerskabsaftalerne, vil også blive 

behandlet indgående.

183. De tre formandskaber vil lægge særlig vægt på en række flerårige forvaltnings- og genopret-

ningsplaner, navnlig for torsk og tun, og i Østersøen for torsk, laks og pelagiske bestande.
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184. Indsatsforvaltning vil også blive behandlet, herunder revisionen af indsatsen for dybhavsarter 

og i vestlige farvande.

185. Fastsættelsen af TAC og kvoter for 2012 og 2013 er en årligt tilbagevendende øvelse, der vil 

blive tillagt stor betydning og blive gennemført på en ansvarlig og effektiv måde.

186. Fjernelse af hajfinner er stadig et følsomt spørgsmål, og revisionen af den eksisterende forord-

ning vil blive behandlet.

187. Bilaterale og multilaterale forhandlinger (herunder om kystaftalen om makrel, aftalen med 

Norge og forhandlingerne i ICCAT), der er af stor betydning for EU's fiskerisektor, vil også 

stå højt på dagsordenen, navnlig sidst på året i 2011 og 2012. En række fiskeripartnerskabs-

aftaler vil skulle fornyes, heriblandt især aftalerne med Mauretanien og Grønland.

UDDANNELSE, UNGDOM, KULTUR, AUDIOVISUEL POLITIK OG SPORT

188. Politikområderne uddannelse, ungdom, kultur, audiovisuel politik og sport er yderst relevante 

for den almindelige EU-borgers liv. Disse sektorer har stigende betydning for den fremtidige

vækst, den økonomiske velstand og den sociale samhørighed i EU. Behovet for at udstyre alle 

EU-borgere med den uddannelse og de kvalifikationer, der er brug for på arbejdsmarkedet i 

det 21. århundrede, er blevet et centralt element i Europa 2020-strategien. Samtidig står tack-

ling af det invaliderende problem med ungdomsarbejdsløsheden højt på EU's dagsorden. 

189. En vigtig udfordring for de tre formandskaber vil være at drøfte og nå til enighed med 

Europa-Parlamentet om den fremtidige EU-finansiering inden for disse sektorer.
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UDDANNELSE

190. I erkendelse af, at uddannelse bidrager centralt til beskæftigelsesegnethed, konkurrenceevne 

og innovation og samtidig fremmer social samhørighed og inklusion, er uddannelse nu sikkert 

forankret i den nye Europa 2020-strategi for beskæftigelse og vækst. De tre formandskaber 

vil arbejde tæt sammen om at sikre, at det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet 

spiller en fuld og aktiv rolle i forbindelse med at sætte Europa på sporet mod økonomisk og 

social genopretning.

Europa 2020 

191. En fortsat opgave for formandskaberne vil være at overvåge, hvordan uddannelse bidrager til 

Europa 2020-strategien og dens tilknyttede flagskibsinitiativer, navnlig i lyset af de to mål, 

Det Europæiske Råd har fastsat på området, nemlig at mindske antallet af unge, der forlader 

skolen for tidligt, til under 10 % og øge andelen af 30-34-årige, der har afsluttet en videre-

gående uddannelse eller tilsvarende, til mindst 40 %. De vil fortsat bidrage til definition og 

styrkelse af forbindelsen mellem strategirammen for uddannelsesområdet 2020 inden for det 

europæiske samarbejde om uddannelse og den bredere Europa 2020-strategi. Den første 

fremskridtsrapport under den nye strategiramme vil blive drøftet med henblik på vedtagelse i 

begyndelsen af 2012. Navnlig vil de prioriteter, der blev vedtaget i løbet af 2020-strategi-

rammens første arbejdscyklus, blive revideret, og de vigtigste prioriteter for anden arbejds-

cyklus (2012-2014) vil blive fastlagt.
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Livslang læring og mobilitet

192. Der vil i begyndelsen af perioden blive fokuseret på kompetencer, der støtter livslang læring 

og mobilitet, navnlig på sprogkundskaber, mens et af de sagsområder, der uden tvivl vil stå 

højt på alle tre formandskabers dagsorden, er efterfølgeren til det nuværende program for 

livslang læring, der udløber ved udgangen af 2013. Alle tre formandskaber vil sikre, at Rådet 

foretager en grundig gennemgang af Kommissionens forslag til et nyt program, der forventes 

forelagt i løbet af sidste kvartal af 2011. Eftersom et af de essentielle elementer i programmet 

for livslang læring er mobilitet, vil Kommissionens forslag om fastlæggelse af et europæisk 

benchmark for mobilitet og beskæftigelsesegnethed samt for sprog blive taget i betragtning.

193. Inden for rammerne af livslang læring vil formandskaberne fortsat sætte fokus på erhvervs-

rettet udannelse som afspejlet i Københavnsprocessen og senest i Bruggekommunikéet.

Den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring

194. Den europæiske referenceramme for kvalifikationer anses for at have potentiale til at gøre en 

væsentlig forskel med hensyn til at fremme livslang læring, lette mobilitet og styrke kompe-

tencer i hele Europa, idet den giver mulighed for en sammenligning med tilsvarende kvalifi-

kationer i andre medlemsstater. Evalueringen af gennemførelsesfasen af den europæiske refe-

renceramme for kvalifikationer forventes at foregå i 2012 i forbindelse med forberedelserne 

til udarbejdelse af en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet i foråret 2013 om, hvilke frem-

skridt der er gjort hidtil, og de fremtidige konsekvenser. 
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Ikke-formel og uformel læring 

195. Formandskaberne vil især beskæftige sig med Kommissionens forslag til Rådets henstilling 

om bedre muligheder for ikke-formel og uformel læring og styrkelse af bestemmelserne om 

anerkendelse og validering af denne type læring inden for de nationale kvalifikationsrammer. 

I den forbindelse vil der fortsat blive lagt vægt på betydningen af at sikre livsforbedrende 

læringsmuligheder for dårligt stillede unge.

Videregående uddannelse

196. De tre formandskaber vil bestræbe sig på at inddrage nogle af de nøgleudfordringer, der ligger 

i videregående uddannelse, bl.a. behovet for, at flere unge går i gang med og gennemfører en 

videregående uddannelse og den øgede konkurrence på verdensplan om at tiltrække de bedste 

studerende på baggrund af Europas interesse i at forbedre sin position på centrale strategiske 

områder som f.eks. forskning og innovation. Modernisering af universiteter er af største be-

tydning i den sammenhæng. Formandskaberne vil derfor lægge behørig vægt på opfølgningen 

af meddelelsen om modernisering af de videregående uddannelser, som Kommissionen for-

ventes at forelægge i anden halvdel af 2011. 

197. Parallelt med skridtene i retning af at fremme en strategisk innovationsdagsorden sammen 

med Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi vil der blive gjort en ekstra indsats 

på uddannelsesområdet for at styrke det indbyrdes samspil mellem de tre sider af viden-

trekanten: uddannelse, forskning og innovation.
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198. I en bredere kontekst - Bolognaprocessen - vil en ministerkonference, der skal afholdes i 

april 2012, skulle drøfte fastlæggelsen af en ny arbejdsplan og nye prioriteter for perioden 

2012-2015. Bolognaopfølgningsgruppen og Bolognarådet vil også mødes senere i 2012 for at 

udarbejde en sammenhængende arbejdsplan, der skal gennemføres i perioden 2012-2015.

Skoler

199. Som modvægt til nogle af de mere kvalifikations- og beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, der 

bliver dækket i attenmånedersperioden, vil de tre formandskaber også fremme uddannelse i 

demokratisk medborgerskab. Med udgangspunkt i en af de otte nøglekompetencer, der er 

defineret i henstillingen fra 2006 - Sociale kompetencer og medborgerkompetencer - vil det 

blive drøftet, hvordan uddannelse kan medvirke til at fremme og styrke begreber som demo-

krati, retfærdighed, ligestilling, medborgerskab og respekt for borgerlige rettigheder og 

menneskerettigheder samt lige adgang til uddannelse.

Iværksætterånd

200. På alle uddannelsesniveauer vil formandskaberne desuden fremme iværksætterånd. Målet er 

at støtte europæiske og nationale bestræbelser på at fremme kreativitet og iværksætterånd i 

forbindelse med uddannelse. Det overordnede mål er at øge Europas evne til at deltage i en 

videnbaseret og innovativ økonomi. Denne prioritet er i overensstemmelse med flagskibsiniti-

ativet i forbindelse med Europa 2020 "En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job".
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UNGDOM

201. På dette område vil det overordnede tema for de tre formandskaber være unges deltagelse, 

hvilket er et af de otte indsatsområder som er fastlagt i Rådets resolution fra 2009 om nye 

rammer for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet (2010-2018). 

202. I løbet af de første seks måneder vil vægten ligge på "unge og verden" med særligt fokus på at 

øge samarbejdet mellem unge fra EU og unge fra Østeuropa og Kaukasuslandene med særlig 

vægt på unges mobilitet gennem ikke-formel uddannelse og frivilligt arbejde. "Unge og 

verden" er et af de otte indsatsområder i Rådets resolution, der blev vedtaget i 2009. Det har 

tæt forbindelse til Europa 2020-flagskibsinitiativet "Unge på vej". 

203. Derudover vil fremme af unges deltagelse i frivilligt arbejde og fremhævelse af global del-

tagelse være vigtige elementer i forbindelse med det europæiske år for frivilligt arbejde 2011 

og det europæisk-kinesiske ungdomsår 2011. I de midterste seks måneder vil der blive sat 

fokus på "innovation og kreativitet" og dettes rolle med henblik på at stimulere unges del-

tagelse. Der vil blive lagt særlig vægt på talentfulde unge, og arbejdet vil søge at bygge på 

forskellige initiativer, der blev iværksat i løbet af det europæiske år for kreativitet og inno-

vation. I løbet af de sidste seks måneder vil der blive fokuseret på unges deltagelse og på 

social inddragelse. "Deltagelse" og "Social inddragelse" er to andre af de otte indsatsområder i 

Rådets resolution fra 2009. Derudover vil aktiviteter i tilknytning til flagskibsinitiativet "Unge 

på vej" blive fremmet i forbindelse med det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet 

mellem generationerne 2012. 

204. En nøgleprioritet for alle tre formandskaber vil være den fremtidige udformning af program-

met "Aktive unge", der er EU's udgiftsprogram på ungdomsområdet. Midtvejsevalueringen af 

det eksisterende program, der blev vedtaget i april 2011, vil indgå i arbejdet med Kommissio-

nens forslag til et nyt program, der forventes forelagt hen imod udgangen af 2011. Opnåelse 

af enighed om forslaget til det nye program vil være et centralt mål for 2012. 
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KULTUR 

205. I overensstemmelse med anbefalingen i arbejdsplanen på kulturområdet 2011-2014, som blev 

vedtaget af Rådet i 2010, vil de tre formandskaber sørge for, at en væsentlig del af deres 

dagsorden afsættes til næste generation af finansieringsprogrammet på kulturområdet samt, 

hvis det er relevant, til afløseren af programmet Europa for Borgerne på grundlag af Kommis-

sionens forslag, som ventes at foreligge i slutningen af 2011.

206. Der vil navnlig blive lagt vægt på at undersøge, hvordan kultur i højere grad kan bidrage til 

gennemførelsen af Europa 2020-strategien. I den forbindelse vil formandskaberne som i for-

bindelse med arbejdsplanen fremhæve betydningen af kulturelle kompetencer for udviklingen 

af Europas intellektuelle kapital. Synergier mellem uddannelse og kultur vil ligeledes blive 

behandlet.

207. De tre formandskaber vil endvidere følge op på en planlagt meddelelse fra Kommissionen om 

kulturindustrien og den kreative industri. Disse industrier udgør en hoveddrivkraft for kreati-

vitet og innovation og indgår som et væsentligt element i flagskibsinitiativerne "Innovation i 

EU" og "En industripolitik for en globaliseret verden".

208. I samme periode vil Kommissionen formentlig forelægge et forslag til afgørelse om Den 

Europæiske Kulturhovedstad efter 2019. Det vil blive startsignalet til drøftelser om den frem-

tidige udvikling af dette velkendte EU-kulturinitiativ. Bevarelsen og beskyttelsen af Europas 

kulturarv er et overordnet tema.

209. De tre formandskaber ønsker at udvikle en strategisk tilgang til kulturen i de eksterne for-

bindelser og dermed styrke samarbejdet på dette område for at fremme kulturel mangfoldig-

hed og sikre kulturens synlighed inden for international beslutningstagning. Der vil blive lagt 

særlig vægt på det østlige partnerskab og Middelhavsområdet.
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AUDIOVISUEL POLITIK

210. Formandskaberne vil især fokusere på næste generation af to finansieringsprogrammer på det 

audiovisuelle område. For det første Mediaprogrammet, som er det primære finansierings-

instrument på dette område. For det andet den mulige videreførelse af det nuværende Media 

Mundus-program, som er det første internationale samarbejdsprogram for den audiovisuelle 

industri. De tre formandskaber vil søge at nå frem til en endelig aftale om Kommissionens 

forslag, som ventes forelagt for Rådet mod slutningen af 2011.

211. Nye digitale teknologier gør det muligt at sprede kulturelt og kreativt indhold hurtigere, billi-

gere og mere bredt. På den anden side har Europa brug for nye forretningsmodeller, så der 

kan betales rimelige vederlag til forfattere og skabere, og den kulturelle mangfoldighed der-

med kan bevares. En strategi for, hvordan den digitale revolutions muligheder kan udnyttes, 

og hvordan dens trusler kan imødegås, er skitseret i den europæiske digitale dagsorden. På 

denne baggrund vil de tre formandskaber indlede arbejdet med nogle af målene i den digitale 

dagsorden. 

212. De tre formandskaber vil reagere på Kommissionens meddelelse om digitalisering og digital 

bevaring, som ventes offentliggjort i 2011, og som vil give et overblik over de fremskridt, der 

er gjort med digitalisering og digital bevaring i medlemsstaterne, samt en ajourføring af, 

hvordan det skrider frem med udviklingen af Europeana - EU's offentlige digitale bibliotek -

og et sammendrag af resultaterne af arbejdet i Vismandsudvalget, den refleksionsgruppe ved-

rørende digitalisering, der blev nedsat i 2010. De tre formandskaber ser også frem til grøn-

bogen om kreativt onlineindhold. På grundlag af et forslag, der ventes fra Kommissionen, vil 

de tre formandskaber prioritere, at der opnås enighed om en holdbar finansiering af 

Europeana.
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213. De tre formandskaber ser ligeledes frem til grønbogen om muligheder og udfordringer i for-

bindelse med onlinedistribution af audiovisuelle værker og andre former for kreativt indhold 

og vil sikre, at arbejdet med audiovisuelle spørgsmål på passende vis kædes sammen med 

arbejdet med ophavsretlige spørgsmål såsom erhvervelse af rettigheder, licensordninger og 

forældreløse værker. 

214. På filmområdet vil der blive sat fokus på digitalisering af europæiske film, som vil være 

emnet for en planlagt henstilling fra Kommissionen, og på reglerne for statsstøtte til biograf-

film og andre audiovisuelle værker med henblik på ajourføringen af Kommissionens medde-

lelse om biograffilm i 2012. 

215. Hvis Europeana, EU's offentlige digitale bibliotek, skal leve op til sit potentiale og blive en 

model for offentligheden inden for europæisk onlinekulturarv, er det nødvendigt at nå til 

enighed om en holdbar finansiering af projektet. De tre vil også tage spørgsmål som erhver-

velse af rettigheder, licensordninger og forældreløse værker op. 

216. En rapport fra Kommissionen om gennemførelsen af EU's regler for audiovisuelle tjeneste-

ydelser, direktivet om audiovisuelle medietjenester, vil ligeledes blive drøftet af Rådet. 

217. De tre formandskaber vil også drøfte Kommissionens rapport om gennemførelsen af hen-

stillingen om beskyttelse af mindreårige samt forslaget om Safer Internet-programmet. 

218. Der ventes desuden en rapport fra Kommissionen om mediekendskab.
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SPORT

219. Som opfølgning af Kommissionens meddelelse om udvikling af sportens europæiske dimen-

sion udarbejdede Rådet i maj 2011 en EU-arbejdsplan på sportsområdet for 2011-2014. EU-

arbejdsplanen fastsætter en række prioriterede områder og en foreløbig tidsplan for tiltag.

220. De tre formandskaber vil på denne baggrund overordnet prioritere at se nærmere på trusler 

mod sportens integritet samt sportens sociale, samfundsmæssige og økonomiske dimension. I 

overensstemmelse med Lissabontraktaten er det vigtigt for EU at styrke sin rolle i den inter-

nationale bekæmpelse af doping i sportsverdenen, navnlig gennem øget koordination forud 

for møder i WADA (Det Internationale Antidopingagentur).

221. Desuden vil spørgsmål i forbindelse med rekreativ anvendelse af doping, som ikke blot skader 

sportens image, men også er en alvorlig trussel for den enkeltes helbred, blive taget op. 

Formandskaberne vil derfor fremme sportens rolle som sundhedsforbedrende fysisk aktivitet 

ved at anbefale koordinerede politikker og bedste praksis. Andre spørgsmål, der skal under-

søges, er aftalt spil, aktiviteter med henblik på bedre livskvalitet og sundhedsfremmende akti-

viteter samt frivilligt arbejde, især for ældre medborgere, og eventuelt forbedring af evidens-

grundlaget for sportspolitikker. 

222. Kommissionen ventes at forelægge et forslag vedrørende mulighederne for at finansiere 

sportsprojekter på EU-plan i perioden efter 2013.
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RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

INDRE ANLIGGENDER

Generelt

223. Arbejdet på området retlige og indre anliggender vil fortsætte inden for rammerne af 

Stockholmprogrammet. Fire overordnede principper vil definere aktiviteterne på dette 

område:

- sammenhæng i tiltag og politikker mellem RIA-området og andre EU-politikker, navnlig med 

hensyn til grundlæggende rettigheder og migrationspolitik og udvikling inden for politikom-

råderne handel, udenrigsanliggender og udvikling

- øget samarbejde og komplementaritet mellem nationale tiltag og tiltag på EU-plan

- nødvendig fleksibilitet for i tide at reagere på nye udfordringer og skiftende tendenser i migra-

tionsstrømme

- øget solidaritet mellem medlemsstaterne, herunder deling af ansvaret som skitseret i 

Stockholmprogrammet.

EU-borgernes frie bevægelighed 

224. I de kommende 18 måneder vil overvågningsindsatsen med henblik på fuld gennemførelse og 

anvendelse af reglerne for fri bevægelighed for EU-borgerne og deres familiemedlemmer 

blive videreført. Overvågning af tendenser, udveksling af oplysninger samt bekæmpelse af 

systemisk svig og misbrug vil fortsat være centrale mål.
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De ydre grænser 

225. Arbejdet med det integrerede grænseforvaltningssystem vil fortsætte med henblik på bedre 

håndtering af migration og mere effektiv beskyttelse af de ydre grænser gennem såvel videre-

udvikling af den fælles visumpolitik som udvikling af begrebet intelligente grænser. Arbejdet 

vil navnlig vedrøre den umiddelbare opfølgning af Rådets konklusioner om aktiviteter med 

henblik på bedre at kunne håndtere situationen i det sydlige Middelhavsområde og også de 

muligheder, der ligger i nye og interoperable teknologier, for en omkostningseffektiv forbed-

ring af grænsekontrollen, samtidig med at bevægeligheden for rejsende i god tro gøres lettere. 

Der vil blive udviklet en behovsbaseret tilgang i en ånd af solidaritet ved at trække på de erfa-

ringer, der er gjort under udviklingen af de eksisterende systemer. 

226. De tre formandskaber vil søge at fremme større effektivitet af de eksisterende grænsekontrol-

instrumenter ved at sikre vedtagelse og gennemførelse af den ændrede Frontexforordning, 

foretage de nødvendige ændringer af Schengengrænsekodeksen og sikre løbende støtte til det 

arbejde, der udføres af Frontex. 

227. Arbejdet med de retsakter, der skal danne grundlag for udviklingen af et ind- og udrejse-

system, et program for registrerede rejsende og det europæiske grænseovervågningssystem 

(Eurosur), vil blive påbegyndt.

228. En vellykket udvidelse af Schengenområdet samt effektivitetsforbedringer i forbindelse med 

Schengenevalueringsprocessen vil fortsat være centrale mål. De tre formandskaber vil også 

arbejde frem mod afslutningen af SIS II-projektet som planlagt, idet der tages hensyn til vur-

deringen af de opnåede fremskridt. Det vil fortsat være et centralt mål at få it-agenturet fuldt 

etableret og ibrugtaget.
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Visa 

229. De tre formandskaber vil fortsætte udviklingen af den fælles visumpolitik ved at videreføre 

dialoger om visumliberalisering med relevante tredjelande, der opfylder de relevante betingel-

ser, indgå visumlempelsesaftaler, hvis det er relevant, og fortsætte den gradvise indførelse af 

visuminformationssystemet. De tre formandskaber vil bestræbe sig på at styrke det lokale 

Schengensamarbejde, idet der bl.a. tages hensyn til udfordringerne i forbindelse med gennem-

førelsen af visumkodeksen. Endvidere vil forordning (EF) nr. 539/2001 løbende blive taget op 

til revision og ajourført, hvis det er nødvendigt og hensigtsmæssigt.

Lovlig indvandring og integration af tredjelandsstatsborgere

230. Udarbejdelsen af en fælles indvandringspolitik, der kan imødekomme fremtidige demografi-

ske udfordringer og arbejdsmarkedets behov i de enkelte medlemsstater, vil bidrage til, at 

målene i Europa 2020-strategien nås. Dette vil ske under fuld overholdelse af EU-præference-

princippet og i overensstemmelse med medlemsstaternes kompetencer. 

231. I løbet af de næste 18 måneder vil Rådet navnlig fokusere på færdiggørelsen af de retsakter, 

der er nødvendige for gennemførelsen af politikplanen for lovlig migration. Der vil blive 

igangsat en debat om konsolidering af lovgivning på dette område.

232. På området integration vil prioriteten være videreudviklingen af EU's integrationsdagsorden i 

overensstemmelse med de mål, der er fastsat i Stockholmprogrammet. Målet er at sikre støtte 

til medlemsstaternes integrationspolitikker, således at fordelene ved indvandring maksimeres, 

og den sociale sammenhængskraft fremmes. I den forbindelse vil der blive arbejdet videre 

med udvikling af koordinationsmekanismen og nøgleindikatorer som værktøjer til måling af 

effekten af integrationsindsatsen på nationalt plan samt udvikling af bedste praksis. 
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233. De tre formandskaber vil også fortsat tage udfordringerne op i relation til social samhørighed, 

demokratiske værdier, lige rettigheder og deltagelse ved yderligere at udforske sammenhæn-

gen mellem den generelle integrationsindsats og forebyggelse af radikalisering og ekstre-

misme. Rådet vil på den baggrund også drøfte den kommende meddelelse fra Kommissionen 

om integration.

Ulovlig indvandring 

234. De tre formandskaber vil fremme en mere effektiv indsats for at bekæmpe ulovlig indvan-

dring som et centralt element i Unionens fælles indvandringspolitik. Der vil især blive sat 

fokus på udvikling af en effektiv tilbagetagelsesstrategi og videreudvikling af den fælles 

politik for tilbagesendelse med konkrete resultater, som tager hensyn til medlemsstaternes 

behov og fuldt ud overholder grundlæggende rettigheder, friheder og menneskelig værdighed. 

235. Dette omfatter fremskridt i forhandlingerne om tilbagetagelsesaftaler i forbindelse med 

udviklingen af en samlet tilbagetagelsesstrategi, der vil omfatte praktisk samarbejde og en 

fælles strategi over for tredjelande, der ikke samarbejder om tilbagesendelse og tilbagetagelse. 

Det omfatter ligeledes udarbejdelse af en fælles politik for tilbagesendelse, som vil indeholde 

tilskyndelse til frivillig tilbagevenden. I den forbindelse vil drøftelserne i Rådet tage udgangs-

punkt i Kommissionens evaluering af tilbagetagelsesaftaler.

236. Der vil fortsat være fokus på at håndtere udfordringen med uledsagede mindreårige. 

Gennemførelsen af handlingsplanen om uledsagede mindreårige vil være en prioritet i den 

forbindelse. 
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Asyl 

237. De tre formandskaber er besluttede på at færdiggøre det fælles europæiske asylsystem inden 

udgangen af 2012 på grundlag af fælles beskyttelsesstandarder som et resultat af retfærdige og 

effektive asylprocedurer, der kan forhindre misbrug, og i henhold til det tilsagn, der er givet i 

Stockholmprogrammet. 

238. De tre formandskaber er ligeledes besluttede på at fremme effektiv solidaritet med de med-

lemsstater, der er under særligt pres, ved især at tage hensyn til de medlemsstater, der oplever 

et sådant pres. Dette vil omfatte udarbejdelse af praktiske mekanismer for frivillig og koordi-

neret ansvarsdeling mellem medlemsstaterne og støtte til kapacitetsopbygning. Det Euro-

pæiske Asylstøttekontor vil udgøre et centralt element i såvel styrkelsen af solidaritet og 

praktisk samarbejde mellem medlemsstaterne som videreudviklingen af den eksterne dimen-

sion af asyl (genbosætning og regionale beskyttelsesprogrammer).

239. Generelt vil fremme af øget sammenhæng i politikker og tiltag mellem migration og andre 

relevante politikområder, herunder beskæftigelse, handel, udenrigs- og udviklingspolitik, med 

henblik på at styrke effektiviteten af samtlige relevante politikker, være et centralt mål. 

Resultaterne vil blive taget op til vurdering i rapporten om opfølgningen af den europæiske 

pagt om indvandring og asyl og dertil knyttede aspekter af Stockholmprogrammet samt i 

midtvejsevalueringen af Stockholmprogrammet.
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Intern sikkerhed

240. I de kommende 18 måneder vil Rådet fortsætte gennemførelsen af strategien for den indre 

sikkerhed. I den forbindelse vil det i tæt samråd og samarbejde med Europa-Parlamentet op-

rette den europæiske model for informationsudveksling (EIXM), som fastlægger den for-

nødne udveksling af oplysninger inden for rammerne af EU's indre sikkerhed. Dette arbejde 

baseres på Kommissionens meddelelse om databeskyttelse og det efterfølgende forslag til ny 

retsakt, den kommende meddelelse vedrørende EIXM samt rapporter om gennemførelsen af 

den svenske rammeafgørelse og Prümafgørelserne. Gennemførelsen af Prümafgørelserne vil 

endvidere blive fulgt tæt for at sikre, at samtlige medlemsstater opretter databaser, og at alle 

de fornødne forbindelser til udveksling af dna, fingeraftryksdata og oplysninger fra køretøjs-

registre er oprettet. 

241. Med hensyn til passagerlister (PNR-oplysninger) vil Rådet i samarbejde med Kommissionen 

og Europa-Parlamentet fortsætte sit arbejde vedrørende indgåelsen af PNR-aftaler med 

Australien, Canada og USA og vedtagelsen af et direktiv om indsamling og anvendelse af 

PNR-oplysninger.

242. Rådet vil gennemgå den kommende evalueringsrapport om anvendelsen af direktivet om 

lagring af data og eventuelt lovgivningsforslaget til revision af direktivet.

243. I de kommende 18 måneder vil Rådet vurdere EU's narkotikastrategi på grundlag af midt-

vejsrevisionen og med henblik på inden udgangen af 2012 at vedtage en ny narkotikastrategi

for 2013-2020 og en handlingsplan for 2013-2016. I mellemtiden vil tiltagene til gennem-

førelse af den nuværende strategi og handlingsplanen for 2009-2012 fortsætte på grundlag af 

den accepterede tilgang, der omhandler både efterspørgslen efter og udbuddet af narkotika. 

Rådet vil også se på spørgsmålet om ulovlig produktion og handel med syntetisk narkotika og 

behandle spørgsmålet om kontrol med nye psykoaktive stoffer og håndtering af nye psyko-

aktive stoffer. Retsakterne vedrørende prækursorer vil blive revideret. 
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244. Internetkriminalitet og internetsikkerhed er identificeret som en voksende trussel. Rådet 

vil under hensyn til de løbende teknologiske fremskridt udvikle en række instrumenter, såsom 

direktivet om angreb på informationssystemer og eventuelt den europæiske model for offent-

lige og private aftaler på dette område. Styrkelsen af samarbejdet mellem CERT-hold vil 

ligeledes fortsætte.

245. Uddannelse af relevante retshåndhævende og retlige myndigheder vil blive behandlet, her-

under gennemførelsen af udvekslingsprogrammet for retshåndhævelsespersonale. Hvis det er 

relevant, vil Rådet også gennemgå et lovgivningsforslag om udvidelse af Cepols aktivitetsom-

råde. 

246. Samarbejdsforanstaltninger med henblik på sikkerheden i forbindelse med større sports-

begivenheder, som f.eks. europamesterskabet i 2012 og de olympiske lege i 2012, vil blive 

taget op til revision og styrket. 

Bekæmpelse af organiseret kriminalitet

247. Det er nødvendigt i de kommende 18 måneder praktisk at gennemføre EU's politikcyklus for 

grov og organiseret kriminalitet, med et særligt fokus på "operationaliseringen" af EU's prio-

riteter i forbindelse med bekæmpelse af organiseret kriminalitet. 

248. Rådet vil blive opfordret til at behandle en række retsakter og politikinstrumenter vedrørende 

organiseret kriminalitet, som f.eks. evaluering af gennemførelsen af Rådets rammeafgørelse 

om bekæmpelse af organiseret kriminalitet, og videreføre det igangværende arbejde ved-

rørende økonomisk kriminalitet. 

249. Det kommende forslag til direktiv om styrkede retlige rammer for konfiskation og inddrivelse 

af aktiver fra strafbare forhold vil blive søgt vedtaget.
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250. De tre formandskaber vil betragte bekæmpelsen af menneskehandel som en prioritet. De vil 

yde fuld støtte til behandlingen af de bebudede initiativer fra Kommissionen, navnlig medde-

lelsen om en ny samlet strategi vedrørende menneskehandel og foranstaltninger til beskyttelse 

af og bistand til ofre, retningslinjer for konsulære tjenester og grænsevagter med henblik på 

identifikation af ofre for menneskehandel samt rapporten om gennemførelsen af det hand-

lingsorienterede dokument fra 2009. 

Bekæmpelse af terrorisme

251. EU's terrorbekæmpelsespolitik kræver en fortsat indsats inden for de fire arbejdsområder af 

EU's terrorbekæmpelsesstrategi. I de kommende 18 måneder vil dette omfatte evalueringen af 

Rådets rammeafgørelse om terrorisme, yderligere arbejde for at forebygge og bekæmpe radi-

kalisering og rekruttering og bekæmpelse af finansiering af terrorisme samt gennemførelse af 

EU's handlingsplan vedrørende sprængstoffer. Et andet område, der vil kræve en styrket ind-

sats, er sikkerhed i forbindelse med offentlig transport og fragtforsendelser. 

252. Når Kommissionen og den højtstående repræsentant har forelagt deres forslag, vil Rådet også 

skulle blive enigt om gennemførelsen af solidaritetsbestemmelsen. 

253. De tre formandskaber vil aktivt behandle den kommende meddelelse fra Kommissionen om 

muligheden for et europæisk program til sporing af finansiering af terrorisme (TFTP) og et-

hvert lovgivningsforslag, der følger.

Toldsamarbejde

254. Femte handlingsplan til gennemførelse af strategien for toldsamarbejdet under (den tidligere) 

tredje søjle vil blive forelagt og gennemført. De tre formandskaber vil fokusere på at styrke 

toldsamarbejdet og finde nye veje til et mere effektivt samarbejde inden for området indre 

anliggender. Trioen vil ligeledes koordinere det fælles toldsamarbejde med henblik på at sikre 

et bedre samarbejde mellem medlemsstaterne på håndhævelsesområdet. 
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RETLIGE ANLIGGENDER 

Grundlæggende rettigheder

255. Med hensyn til EU's tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneske-

rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK) vil de tre formandskaber bestræbe 

sig på at støtte Kommissionen i dens forhandlingsindsats med henblik på at fremme drøftel-

serne i Rådet hen imod en afgørelse om bemyndigelse til indgåelse af tiltrædelsesaftalen. 

Endvidere vil de videreføre arbejdet med lovgivningsforslag om de nødvendige interne EU-

regler i tilknytning til Unionens tiltrædelse af EMRK.

256. De tre formandskaber vil også bestræbe sig på at videreføre arbejdet med det kommende for-

slag fra Kommissionen om en retlig ramme for beskyttelse af personlige oplysninger. 

Beskyttelse af de mest sårbare

257. På baggrund af en evaluering af de to eksisterende instrumenter vil Rådet behandle et nyt 

lovgivningsforslag til et retligt instrument om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet 

med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse. 

258. Rådet vil også behandle forslag til foranstaltninger vedrørende gensidig anerkendelse af natio-

nale beskyttelsesforanstaltninger, som er truffet til fordel for ofre for forbrydelser, med ud-

gangspunkt i de drøftelser, der allerede har fundet sted om medlemsstaternes initiativ med 

henblik på et direktiv om den europæiske beskyttelsesordre.

259. Endvidere vil der blive arbejdet videre med en fremtidig "køreplan" for andre foranstaltninger 

vedrørende ofres stilling i forbindelse med straffesager, der blev indledt under det ungarske 

formandskab.
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260. Forhandlingerne om en forordning om EU-hotlines for meldinger om savnede børn vil blive 

aktivt støttet. De tre formandskaber vil aktivt støtte alle initiativer vedrørende bekæmpelse af 

vold mod kvinder, vold i hjemmet og kvindelig kønslemlæstelse, navnlig de grænseoverskri-

dende aspekter heraf, idet der også tages hensyn til udviklingen i andre internationale fora, 

som f.eks. Europarådet. 

Individets rettigheder i straffesager

261. I overensstemmelse med Stockholmprogrammet vil de tre formandskaber bestræbe sig på 

hurtigt at behandle Kommissionens forslag vedrørende "køreplanen med henblik på at styrke 

mistænktes eller tiltaltes proceduremæssige rettigheder i straffesager", navnlig den bebudede 

foranstaltning om adgang til en advokat og om retten til at underrette en tredjeperson om 

fængsling i straffesager samt offentlig høring vedrørende varetægtsfængsling.

Gensidig anerkendelse i straffesager og civile sager

262. Princippet om gensidig anerkendelse er en hjørnesten i det retlige samarbejde. De tre for-

mandskaber vil fortsætte gennemførelsen af dette princip i overensstemmelse med 

Stockholmprogrammet.

263. Med hensyn til civilretlige spørgsmål i forbindelse med økonomisk virksomhed vil Rådet be-

stræbe sig på at afslutte arbejdet med revisionen af Bruxelles I-forordningen, der udgør en 

grundpille på området anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handels-

retlige område på europæisk plan. Arbejdet vil også blive indledt med forordningen om for-

bedring af effektiviteten af fuldbyrdelsen af domme ved hjælp af indefrysning af bankindestå-

ender. 

264. Behandlingen af udkastet til direktiv om den europæiske efterforskningskendelse i straffe-

sager vil fortsætte. De tre formandskaber vil også støtte forhandlingerne om Kommissionens 

kommende forslag til direktiv om gensidig anerkendelse af bødestraffe, herunder dem, der 

vedrører færdselslovsovertrædelser.
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265. Bestræbelserne for at få vedtaget forordningen om kompetence, lovvalg, anerkendelse og 

fuldbyrdelse af retsafgørelser og officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om ind-

førelse af et europæisk arvebevis vil fortsætte. 

266. Der vil blive lagt særlig vægt på forslaget til forordning om lovvalgsregler i sager om formue-

forhold mellem ægtefæller, herunder spørgsmålet om retlig kompetence og gensidig anerken-

delse, og forslag til forordning om de formueretlige følger af separation eller opløsning af 

registrerede partnerskaber.

267. Formandskabstrioen vil bestræbe sig på at efterleve Rådets konklusioner om opfølgningen af 

gennemførelsen af instrumenterne om gensidig anerkendelse og at gå videre med færdiggørel-

sen af moderniseringsprojektet for det europæiske retlige netværks websted. 

268. Med henblik på gennemførelsen af rammen for det europæiske informationssystem vedrø-

rende strafferegistre (ECRIS) senest i april 2012 vil de tre formandskaber lede drøftelserne 

om gennemførelsen af de generelle tekniske regler i de nationale systemer og udarbejdelsen af 

håndbogen for praktikere. 

Minimumsregler

269. Udviklingen af proceduremæssige redskaber skal ledsages af vedtagelsen af fælles mini-

mumsregler med fokus på områder, der vedrører borgernes behov. I dette arbejde vil der blive 

taget højde for forskellene med hensyn til medlemsstaternes retssystemer og retstraditioner.

270. Rådet vil gennemgå rapporterne om, hvordan de forskellige instrumenter, der er vedtaget på 

området for civilretligt samarbejde, fungerer, samt alle lovgivningsforslag, der fremsættes 

som følge af disse rapporter, herunder forslag vedrørende forkyndelse af retslige og udenrets-

lige dokumenter.
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271. Rådet vil indlede arbejdet med forslaget til et retligt instrument om frivillig aftaleret. På dette 

område vil det fremme løsninger, der er til ekstra gavn for det indre markeds funktion. 

272. De tre formandskaber vil sætte skub i drøftelserne om Kommissionens meddelelse om uddan-

nelsen af retsvæsenets aktører. 

273. Formandskaberne vil i samarbejde med Kommissionen strømline arbejdet med it-projekter på 

det retlige område.

E-justice

274. I betragtning af den horisontale betydning, som e-justice har, vil arbejdet med de tekniske 

aspekter af funktionsmåden fortsætte i overensstemmelse med den flerårige handlingsplan for 

2009-2013.

275. Endvidere fortsætter arbejdet med bedre adgang til information på det retlige område, demate-

rialisering af procedurerne samt forenkling og forbedring af kommunikationen mellem de ret-

lige myndigheder. De tre formandskaber vil tillige arbejde med sammenkobling af konkurs-

registre, forbedring af sammenkoblingen af andre registre og tilvejebringelse af nye funktio-

ner i e-justice-systemet.
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DEN EKSTERNE DIMENSION AF RIA 

276. Integrationen af RIA's eksterne elementer i de øvrige EU-politikker for at sikre sammenhæng 

i den overordnede politik vil fortsat være et centralt mål, navnlig sikring af sammenhæng med 

andre aspekter af Unionens udenrigspolitik.

277. De tre formandskaber vil styrke RIA-politikkernes eksterne dimension for at opnå bedre 

styring af migrationsstrømmene og styrke den indre og internationale sikkerhed. Den samlede 

migrationsstrategi vil fortsat være retningsgivende for arbejdet med henblik herpå. Kommis-

sionens meddelelse om evaluering af den samlede migrationsstrategi bør være et nyttigt input 

til yderligere fremme og styrkelse af forbindelserne med tredjelande, hvad angår forvaltning 

af migration. Rådet vil navnlig øge bestræbelserne på at tackle de grundlæggende årsager til 

asylstrømme og ulovlig migration ved at sikre bedre samordning af EU's og medlemsstaternes 

indsats og eventuelt kapacitetsopbygning i tredjelande. 

278. Indsatsen vil også fortsætte på terrorbekæmpelsesområdet, hvor der vil blive lagt særlig vægt 

på bekæmpelse af radikalisering og rekruttering i områder med krig og interne konflikter. Be-

kæmpelse af organiseret og grænseoverskridende kriminalitet, strafferetligt og civilretligt 

samarbejde samt beskyttelse af grundlæggende rettigheder vil fortsat være centrale mål. Der 

vil blive lagt særlig vægt på at nyorientere en strategi for EU's tilstedeværelse på det civilret-

lige område. I den forbindelse skal foranstaltninger truffet af Unionen og dens medlemsstater 

supplere hinanden.

279. Samtidig med at den geografiske og strategiske balance fastholdes, vil de igangværende dialo-

ger og samarbejdet med partnere i tredjelande fortsætte med fokus på de udfordringer på 

migrations- og asylområdet, som EU står over for, bl.a. gennem den migrationspartnerskabs-

opbyggende proces.
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280. I forbindelserne med USA vil samarbejdet bl.a. være centreret om mobilitet, sikkerhed, 

terrorbekæmpelse, evnen til at modstå trusler og retligt samarbejde. Forbindelserne med 

Rusland vil dreje sig om mobilitet, sikkerhed og retfærdighed, strafferetligt samarbejde og 

indførelse af en visumfri ordning på lang sigt. Det vil fortsat være et centralt mål at opnå et 

højt databeskyttelsesniveau sammen med disse to partnere. 

281. Samarbejdet med landene i det østlige partnerskab vil også få stigende betydning. Mobilitet 

og samarbejde om retshåndhævelse bliver centrale spørgsmål i dialogen med landene i det 

østlige partnerskab. Desuden vil EU overvåge gennemførelsen af Stockholmprogrammets 

handlingsplan for landene i det østlige partnerskab. 

282. Landene i det vestlige Balkan vil blive tilskyndet til at forbedre deres regionale samarbejde, 

og EU vil vedblive med at fremme og bistå dem med overførslen af gældende EU-ret med 

henblik på EU-medlemskab. Endvidere vil samarbejdet med andre regioner i verden, hvor 

samarbejde om retlige og indre anliggender er yderst relevant, blive videreudviklet efter be-

hov. 

283. Inden for rammerne af de internationale organisationer vil aktiviteterne med hensyn til den 

nye Luganokonvention, Haagerkonferencen og UNIDROIT fortsætte. Hvad angår den nye 

Luganokonvention, vil bestræbelser på at vurdere tredjelandes deltagelse i konventionen blive 

støttet.
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CIVILBESKYTTELSE

284. De tre formandskaber vil fortsætte arbejdet med at forbedre medlemsstaternes beredskabs-

kapacitet i tilfælde af katastrofer og kriser såvel i EU som i tredjelande under hensyn til den 

nødvendige balance mellem forebyggelse, beredskab og indsats.

285. Samtidig med at de tre formandskaber fortsætter bestræbelserne på at forbedre forebyggelsen, 

vil de som opfølgning på Kommissionens meddelelse af 26. oktober 2010 "Hen imod et 

styrket EU-katastrofeberedskab: civilbeskyttelsens og den humanitære bistands rolle" fort-

sætte det arbejde, der blev indledt under de foregående formandskaber med henblik på at 

styrke EU's beredskabskapacitet.

286. Arbejdet vil især være fokuseret på vurdering og eventuel tilpasning af de vigtigste lovgiv-

ningsinstrumenter på civilbeskyttelsesområdet (civilbeskyttelsesordningen og finansierings-

instrumentet), således at EU kan være bedre rustet til at håndtere større katastrofer rundt om i 

verden.

287. Fremskridtene med hensyn til det europæiske program for beskyttelse af kritisk infrastruktur 

(EPCIP) vil blive fulgt op, herunder med en eventuel revision af programmet. Revisionen af 

EPCIP-direktivet (2008/114) indledes i begyndelsen af 2012, bl.a. vil en udvidelse af anven-

delsesområdet indgå i overvejelserne.

288. Arbejdet med nukleare, radiologiske, biologiske og kemiske (CBRN) risici vil også fortsætte. 

Den første omfattende rapport om gennemførelsen af EU's CBRN-handlingsplan forventes i 

slutningen af 2011 og vil blive efterfulgt af en revision af prioriteterne for dens videre gen-

nemførelse. Endvidere vil fremskridtene med hensyn til initiativer til forebyggelse af skov-

brande og forberedelse og beredskab i forbindelse med risiko for oversvømmelser blive over-

våget nøje. 
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289. Borgernes aktive inddragelse vil også blive fremmet. Initiativer med hensyn til uddannelse og 

aktiv frivillig inddragelse af borgerne vil blive videreudviklet, og gennemførelsen af civilbe-

skyttelsesmodulerne og programmet for udnyttelse af tidligere erfaringer vil blive styrket.

290. Der vil også blive fokuseret på en integreret tilgang til krisekommunikation med henblik på 

yderligere udvikling af dens sociale og teknologiske aspekter.

291. Endelig vil de tre formandskaber, når Kommissionen og den højtstående repræsentant har 

fremsat deres forslag jf. artikel 222 i TEUF, arbejde på gennemførelsen af solidaritets-

bestemmelsen. 
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EKSTERNE FORBINDELSER

EU's fælles handelspolitik

292. I kølvandet på en hidtil uset økonomisk og finansiel krise, der har haft alvorlig negativ ind-

virkning på verdensøkonomien og verdenshandelen, skal EU's handelspolitik fortsat spille en 

vigtig rolle som et afgørende element i den eksterne dimension af Europa 2020-strategien og 

til støtte for dennes tre målsætninger om intelligent, inklusiv og bæredygtig vækst.

293. I betragtning af Kommissionens meddelelse "Handel, vækst og verdensanliggender –

Handelspolitikken som et centralt element i EU's 2020-strategi" bør EU's handelspolitik, som 

bygger på en ånd af gensidighed og fordel, fortsat fremme bedre adgang til markedet for 

tjenesteydelser og investeringer, yderligere åbning af offentlige indkøb, bedre beskyttelse og 

håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, levering af råvarer og energi uden restrik-

tioner og afskaffelse af lovgivningsmæssige barrierer på tredjelandes markeder, herunder 

gennem fremme af internationale standarder.

294. I den forbindelse vil det fortsat stå øverst på EU's handelspolitiske dagsorden, at Doharunden 

afsluttes med et ambitiøst, afbalanceret og omfattende resultat med henblik på yderligere ud-

vikling og styrkelse af det multilaterale regelbaserede handelssystem. Det er lige så vigtigt at 

gøre reelle fremskridt med og eventuelt afslutte de igangværende forhandlinger om frihan-

delsaftaler med vigtige handelspartnere og at uddybe og opgradere de handelsmæssige og 

økonomiske forbindelser med strategiske partnere og naboskabspartnere.
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295. Endvidere vil formandskaberne være særlig opmærksomme på den rettidige behandling af 

forslag i forbindelse med EU's investeringspolitik, herunder forhandlinger på investeringsom-

rådet med de vigtigste handelspartnere, og på initiativer vedrørende handel og udvikling og 

reformen af den generelle præferenceordning for udviklingslande.

296. Inden for rammerne af EU's markedsadgangsstrategi vil formandskaberne fortsat støtte be-

stræbelser på at fremme adgangen for europæiske virksomheder, navnlig SMV'er, til tred-

jelandes markeder, samt overvåge handelsbarrierer og protektionistiske foranstaltninger på 

centrale markeder med det formål at udløse passende håndhævelsesforanstaltninger.

297. Endvidere vil de tre formandskaber være særlig opmærksomme på, om EU's målsætninger 

vedrørende miljøbeskyttelse og klimaforandringer gennemføres korrekt, også hvad angår 

handel med miljøvenlige varer og tjenesteydelser.


