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PIRMININKAUSIANČIŲ ISPANIJOS, BELGIJOS IR VENGRIJOS

18 MĖNESIŲ PROGRAMA

ĮVADAS

Šiame dokumente išdėstyta pirmininkausiančių Ispanijos, Belgijos ir Vengrijos bendra programa, 

apimanti laikotarpį nuo 2010 m. sausio mėn. iki 2011 m. birželio mėn. Ji padalyta į dvi dalis. 

Pirmojoje dalyje išdėstyti programos strateginiai pagrindai, taip pateikiant platesnį programos 

kontekstą, ypač atsižvelgiant ilgalaikių tikslų perspektyvą, viena po kitos pirmininkaujant trims 

valstybėms narėms. Todėl pagal Tarybos darbo tvarkos taisykles dėl šio skirsnio konsultuotasi su 

pirmininkausiančiomis valstybėmis narėmis – Lenkija, Danija ir Kipru. Antrojoje dalyje pateikta 

veiksmų programa ir išdėstyti klausimai, kurie turėtų būti sprendžiami šiuo 18 mėnesių laikotarpiu.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės atliks savo atitinkamas funkcijas remdamosi naująja 

Sutartimi, kuri įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d. Jos dės visas reikiamas pastangas, kad užtikrintų 

sklandų naujų taisyklių ir nuostatų veikimą. Tai reiškia, kad jos ketina labai glaudžia 

bendradarbiauti tarpusavyje ir su naujuoju Europos Vadovų Tarybos pirmininku bei vyriausiąja 

įgaliotine, kuri pirmininkaus Užsienių reikalų tarybai. Tuo pačiu pirmininkausiančios valstybės 

narės daug remsis naujosios Komisijos darbu, atliktu remiantis politinėmis Komisijos pirmininko 

gairėmis, pateiktomis 2009 m. rugsėjo mėn. ir savo darbo programa. Jos taip pat glaudžiai 

bendradarbiaus su Europos Parlamentu, kuris įsigaliojus Lisabonos sutarčiai atlieka dar svarbesnį 

vaidmenį.
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I DALIS

STRATEGINIAI PAGRINDAI

Greitai besikeičiančiame pasaulyje susiduriame su nemažai precedento neturinčių problemų, kurias 

reikia spręsti kolektyviai ir ryžtingai. Tik veikdami kartu kaip Europos Sąjunga galėsime pirmauti 

pasaulio mastu ir turėti svarbios įtakos pagrindinių klausimų sprendimui.

Turime siekti, kad Sąjunga taptų artimesnė piliečiams ir jų rūpesčiams. Todėl sieksime vykdyti 

tikslinę politiką, duodančią tiesioginės naudos piliečiams. Vykdydami šią veiklą galime remtis 

praeities pasiekimais, taip pat unikaliais Europos ekonominiais, socialiniais ir kultūriniais ištekliais, 

taip pat kultūrine įvairove.

Ateinantys 18 mėnesių bus lemiami, nes šiuo laikotarpiu reikia padėti pagrindą visapusiškai tvariam 

augimo modeliui, kuris iš esmės būtų tinkamas dabartiniams ir būsimiems sunkumams įveikti. 

Lisabonos sutartis padidins Sąjungos pajėgumą šiuos sunkumus įveikti veiksmingiau.

Mūsų laukianti užduotis – sukurti vieningesnę ir labiau integruotą Europą; Europą, galinčią įveikti 

pasaulinio masto sunkumus. 

°

°     °

Vienas iš pagrindinių prioritetų – Lisabonos strategijos peržiūra. Mūsų siekis – duoti pradžią 

naujai strateginės politikos sistemai, kad galėtume sukurti Europą, gebančią valdyti krizes, skatinti 

tvarų augimą ir užimtumą, taip pat inovacijas ir konkurencingumą, stiprinti socialinę, ekonominę ir 

teritorinę sanglaudą, kovoti su klimato kaita ir didinti energetinį saugumą. 
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Kuriant naują strategiją bus visapusiškai atsižvelgiama į Europos ir nacionalinių ekonomikos 

atgaivinimo planų įgyvendinimo pažangos ataskaitas. Ji prisidės prie Europos užimtumo strategijos 

įgyvendinimo, atsižvelgiant į demografines ir aplinkos problemas. Lisabonos strategija po 2010 m. 

privalo būti pritaikyta prie ES įvairovės. Konkrečiau, ji turėtų būt geriau suformuluota, akcentuojant 

stiprią sanglaudos politiką, ir prisidėti prie to, kad pagerėtų mažiau galimybių turinčių teritorinių 

vienetų bei socialinių grupių padėtis. Vienas iš svarbiausių naujosios strategijos tikslų – įveikti 

neigiamus ekonominius ir socialinius finansų krizės padarinius. 

Šiuo požiūriu svarbiausias vaidmuo ir toliau turėtų tekti moksliniams tyrimams, technologinei 

plėtrai ir inovacijoms, remiantis Lisabonos sutarties nuostatomis. Turėtų būti visapusiškai 

naudojamasi stipria ir gerai veikiančia viena bendra rinka, įskaitant visapusišką keturių laisvių 

įgyvendinimą. Europai reikia stipresnės pramoninės bazės, modernesnio paslaugų sektoriaus ir 

klestinčios žemės ūkio ekonomikos. 

Naujojoje strategijoje turėtų būti nustatyti realistiški bendri tikslai ateinantiems dešimčiai metų, 

ypač akcentuojant augimą ir darbo vietų kūrimą. Joje taip pat turėtų būti pateikta įgyvendinimo 

mechanizmų apžvalga, siekiant užtikrinti labiau suderintą ir veiksmingesnį politikos formavimą. 

Konkrečiai, mums reikia užtikrinti, kad šiame procese aktyviau dalyvautų atitinkami 

suinteresuotieji subjektai, be kita ko, vietiniu ir regioniniu lygiais, kad augimo ir darbo vietų kūrimo 

srityse būtų pasiekta geriausių rezultatų. Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės yra visiškai 

pasirengusios išnagrinėti galimas naujas Komisijos iniciatyvas ir ypač palankiai vertina paskelbtą 

„ES 2020 m. strategiją“ bei galimą kokybės sistemą, taikytiną visuotinės svarbos paslaugoms. 

Finansų krizė parodė ekonomikos ir finansų sistemos trūkumus. Finansų rinkos privalo būti geriau 

reguliuojamos ir prižiūrimos. Konkrečiau, svarbu skubiai pabaigti nagrinėti pasiūlymus dėl teisės aktų, 

kuriais įsteigiama Europos sisteminės rizikos valdyba ir Europos priežiūros institucijos, kad šie 

organai iki 2010 m. pabaigos jau būtų įsisteigę ir veiktų. 

Reikės skubiai užbaigti su svarbiais klausimais, pavyzdžiui, su skaidrumu, susijusį darbą, įskaitant 

geresnius turto vertinimo metodus ir geresnį sprendimų priėmimą finansų srityje, rizikos ribojimo 

sistemos (kapitalo poreikis ir kapitalo atsargos) stiprinimą, įskaitant anticiklinius elementus; ir kapitalo 

rinkų infrastruktūros stiprinimą. Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės toliau stiprins vieną 

bendrą finansinių paslaugų rinką.
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Turės būti atidžiai parengtos, įgyvendintos ir stebimos tinkamai suderintos ir kiekvienai šaliai 

individualios strategijos, skirtos tiek piniginėms, tiek fiskalinėms paskatoms nutraukti, kad būtų 

užtikrintos tinkamos sąlygos sugrąžinti stiprų augimą, valstybės finansų tvarumą, palankią ekonominę 

ir finansinę aplinką, užimtumą ir didesnę socialinę sanglaudą.

Visais šiais klausimais ES turi ir toliau formuoti suderintas pozicijas bei imtis vadovaujamojo 

vaidmens pasaulinėje arenoje, ypač G20 ir Tarptautinio valiutos fondo bei Pasaulio banko veikloje. 

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti euro zonos vaidmeniui ir atsakomybei. 

Remdamosi Komisijos atliktu pažangos įvertinimu, taip pat įvairius klausimus apimančių 

konsultacijų su valstybėmis narėmis, socialiniais partneriais ir pilietine visuomene, rezultatais, trys 

pirmininkausiančios valstybės narės peržiūrės 2008 m. liepos mėn. atnaujintą socialinę 

darbotvarkę. Būsimi veiksmai socialinėje srityje turėtų apimti labai plačią sritį, įskaitant 

įsipareigojimus, prisiimtus pagal Europos jaunimo paktą ir Jaunimo strategiją, Europos lyčių 

lygybės paktą bei Europos šeimos paktą.

Ypač daug dėmesio reikėtų skirti ES 2008–2013 m. sveikatos strategijos įgyvendinimui.

2010 m. bus Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai. Kova su skurdu ir socialine 

marginalizacija bus vienas svarbiausių tikslų, ypač daug dėmesio skiriant bedarbiams, skurde 

gyvenantiems vaikams, skurstantiems dirbantiesiems ir šeimoms, kuriose yra tik vienas iš tėvų. Svarbu 

ir tai, kad 2011 m. paskelbti Europos savanoriškos veiklos metais. 
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Kova su diskriminacija ir integracijos propagavimas yra visai Europos Sąjungai bendros pagrindinės 

vertybės. Lyčių lygybė yra vienas iš svarbiausių susirūpinimą keliančių klausimų, kuris bus 

integruojamas į visas Lisabonos strategijos po 2010 m. sritis. Bus pradėtas įgyvendinti naujas moterų 

ir vyrų lygybės planas. Pirmenybė bus teikiama smurto prieš moteris klausimui ir Europos lyčių 

lygybės pakto įgyvendinimo tolesniems veiksmams. Kiti svarbiausi socialiniai klausimai yra negalią 

turintiems žmonėms skirtos politikos integravimas, atsižvelgiant į visuotinio prieinamumo principo 

taikymą, kad būtų užtikrintas visapusiškas šių žmonių dalyvavimas; kova su socialiniu ir fiskaliniu 

sukčiavimu; socialinė ir ekonominė romų bendruomenės integracija; Europos socialinio modelio 

propagavimas palaikant daugiašalius ir dvišalius išorės santykius; ir TDO propaguojamos Tinkamo 

darbo darbotvarkės įgyvendinimas.

°

°     °

Energetikos ir klimato teisės aktų paketas yra vienas iš didžiausių visų trijų pirmininkausiančių 

valstybių narių prioritetų. ES turės ir toliau atlikti vadovaujamąjį vaidmenį tarptautinėse derybose 

dėl klimato kaitos, atsižvelgdama į Kopenhagos konferencijoje klimato kaitos klausimais (COP 15) 

pasiektus rezultatus. Šie rezultatai bus įvertinti 2010 m. pradžioje, ypatingą dėmesį skiriant tam, 

kokį poveikį jie daro Europos pramonei, ekonomikai ir piliečiams.

Bus parengtas naujas 2010–2014 m. Europos energetikos veiksmų planas, siekiant jį priimti 2010 m. 

pavasario Europos Vadovų Tarybos susitikime. Naujas Energetikos planas bus pagrindas, pagal kurį 

toliau bus tobulinama ir stiprinama Europos energetikos politika. Ypač daug dėmesio bus skiriama 

energijos tiekimo klausimo teritorinės ir socialinės sanglaudos aspektui. Visos trys 

pirmininkausiančios valstybės narės skatins ir intensyvins veiksmus, skirtus atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos, pastatų energinio naudingumo, energetikos infrastruktūros, ekologiškų transporto priemonių 

bei produktų tobulinimui ir propagavimui. 
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Vienas svarbiausių klausimų ir toliau bus energetinis saugumas. Bus priimta nauja ES energetinio 

saugumo ir infrastruktūros priemonė, kuria daugiausia dėmesio bus skiriama energijos išteklių 

įvairinimui, tiekimo šaltiniams ir tranzito maršrutams, taip pat skatinimui kurti energetikos 

tarpusavio jungčių projektus. Ypatingą dėmesį reikia skirti didesniam valstybių narių tarpusavio 

solidarumui kilus ekstremaliajai situacijai. Reikėtų skatinti regioninius ir dvišalius solidarumo 

susitarimus, kurių paskirtis – spręsti su tiekimo sutrikimais susijusias problemas. Atsižvelgiant į tai, 

koks svarbus energetinio saugumo stiprinimui bei klimato kaitos problemai spręsti yra energijos 

vartojimo efektyvumas, bus priimtas atnaujintas plataus užmojo Energijos vartojimo efektyvumo 

veiksmų planas.

Atsižvelgiant į bendros transporto politikos įvertinimą, bus vykdomi su ekologiškomis transporto

priemonėmis bei intermodalumo gerinimu susiję projektai. Be to, prioritetas bus teikiamas 

Transeuropinių transporto tinklų peržiūrai.

Prioritetinė užduotis tebėra ir biologinės įvairovės nykimo sustabdymas, įskaitant miškų apsaugą nuo 

gaivalinių pavojų, todėl bus tobulinama išsami Europos biologinės įvairovės strategija laikotarpiui po 

2010 m. Kita svarbi nauja tema bus tausojančio gamtinių išteklių naudojimo plėtojimas, ypač tausi 

vandentvarka, kuri yra itin svarbi norint užtikrinti tiek Europos gyventojų, tiek ekosistemų visuotinį 

aprūpinimą švariu ir saugiu vandeniu.

Sanglaudos politika tebėra ES solidarumo priemonė, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 

valstybių narių ir regionų konvergencijai, išspręsti struktūrines problemas, didinti konkurencingumą. 

Sanglaudos politika ateityje ir toliau padės siekti pagrindinių Sutartyje nustatytų tikslų.

Atsižvelgiant į šį kontekstą, ES Dunojaus regiono strategijos įgyvendinimas bus išskirtinės svarbos 

užduotis. Trys pirmininkausiančios valstybės narės pritaria naujos atokiausių regionų strategijos 

parengimui ir įgyvendinimui.
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Žemės ūkis yra strateginės svarbos sektorius, kuris yra itin svarbus kitų ekonomikos sektorių 

veikimui bei yra ekonominio ir socialinio vystymosi kaimo vietovėse pagrindas. Diskusijos dėl 

bendros žemės ūkio politikos po 2013 m. bus esminės. Abiejų bendros žemės ūkio politikos 

„ramsčių“ stiprinimas ir aprūpinimo maistu, maisto saugos, tvarumo ir inovacijų maisto srityje 

skatinimas, taip pat reagavimas į pasaulinio masto iššūkius bus svarbiausi būsimos reformos 

rūpesčiai. 

Jūrų ištekliai privalo būti naudojami tausiai. Todėl bendros žuvininkystės politikos reforma bus 

itin svarbi šio ekonomikos sektoriaus išlikimui. Svarbiausias jos tikslas bus žvejybos veiklos 

valdymas, siekiant užtikrinti jos ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį gyvybingumą, turint 

omenyje tai, kad svarbiausi neigiami veiksniai yra pernelyg dideli sužvejojami žuvies kiekiai ir 

pernelyg didelis žvejybos laivyno pajėgumas.

°

°     °

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės daugiausia dėmesio skirs veiksmingam naujos 

daugiametės programos, skirtos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvei plėtoti (Stokholmo 

programos), įgyvendinimui. Sunkiausias uždavinys bus užtikrinti, kad Europoje būtų gerbiamos 

pagrindinės laisvės ir privatumas, tuo pačiu užtikrinant didžiausią įmanomą apsaugos ir saugumo 

lygį. Bus ypač svarbu rasti tinkamą pusiausvyrą tarp teisėsaugos priemonių ir priemonių, skirtų 

asmens teisėms, įstatymo viršenybės principui ir tarptautinėms apsaugos taisyklėms užtikrinti. Bus 

toliau konsoliduojama Europos teisingumo erdvė. Pirmenybė bus teikiama mechanizmams, 

sukuriantiems palankesnes sąlygas žmonėms kreiptis į teismus, užtikrinant, kad visi turėtų 

galimybę teisingai ir nesudėtingai naudotis teise į teisingumą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas 

pagrindiniam abipusio pripažinimo principui ir teisės aktų derinimui bei konsolidavimui. Bus 

siekiama toliau gilinti ir, remiantis susitartais kriterijais, plėsti Šengeno erdvę.
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Vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos tikslų – suformuoti progresyvią ir išsamią Europos 

imigracijos ir prieglobsčio politiką. Tolesnė veikla šioje srityje bus grindžiama Europos 

imigracijos ir prieglobsčio paktu, jis taip pat bus planuojamų veiksmų, skirtų Visuotiniam požiūriui 

į migraciją įgyvendinti, pagrindas. 

Svarbiausias prioritetas tebėra Sąjungos saugumo didinimas ir Europos piliečių gyvybių apsauga 

bei jų saugos užtikrinimas. Bus tęsiama kova su terorizmu, organizuotu ir tarptautiniu 

nusikalstamumu, prekyba žmonėmis bei narkotikais, veiksmingiau bendradarbiaujant valstybėms 

narėms, ES institucijoms ir kompetentingoms agentūroms. Galiausiai, bus toliau stiprinamas šių 

politikos krypčių išorės aspektas.

°

°     °

Plėtros procesas tęsis, pasiekus naują konsensusą šiuo klausimu. Itin svarbūs darbotvarkės 

klausimai – stojimo derybų su Kroatija užbaigimas ir Stojimo sutarties pasirašymas bei 

ratifikavimas. Bus stengiamasi sukurti sąlygas, kurios užtikrintų ilgalaikę ir aiškiai matomą 

pažangą stojimo derybose su Turkija. Bus imamasi veiksmų dėl Buvusiosios Jugoslavijos 

Respublikos Makedonijos stojimo į ES paraiškos. Pirmininkausiančios valstybės narės pagal 

Sutarties nuostatas nagrinės tris stojimo paraiškas – Albanijos, Islandijos ir Juodkalnijos.

ES ir toliau gerins sąlygas Vakarų Balkanų šalių europinei perspektyvai, šiam tikslui 

pasitelkdama stabilizacijos ir asociacijos procesą bei Salonikų darbotvarkę. Panaudodama visas 

savo turimas priemones, ES padės užtikrinti stabilumą ir klestėjimą šiame regione.

Taip pat bus siekiama didinti Europos saugumą, stabilumą ir gerovę, šiuo tikslu visapusiškai 

įgyvendinant Europos kaimynystės politiką, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ekonominiam 

vystymuisi ir stabilumui šiame regione. Suderintai ir subalansuotai bus stiprinama Rytų partnerystė 

ir Viduržemio jūros šalių sąjunga. 
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ES atkakliai sieks gerinti ES išorės veiksmų veiksmingumą, suderinamumą ir informuotumą apie 

juos, kad paspartintų autentiškos ir veiksmingos daugiašalės sistemos sukūrimą. Tai bus daroma 

atsižvelgiant į ES interesus bei numatant neatimamas vertybes, kuriomis būtų grindžiamas bendras 

ES projektas ir saugumas. Naujos vyriausiojo įgaliotinio pareigybės sukūrimas ir Europos išorės 

veiksmų tarnybos įsteigimas padės ES imtis svaresnio vaidmens pasaulinėje arenoje. ES toliau 

plėtos ryšius su savo svarbiausiais dvišaliais ir regioniniais partneriais, ypač rengdama susitikimus 

aukščiausiu politiniu lygiu. 

Svarbus ES daugiašalių veiksmų aspektas ir toliau bus bendra prekybos politika. ES toliau taikys 

dvejopą metodą: sieks visuotinio, išsamaus ir suderinto susitarimo dėl Dohos derybų, ir tuo pačiu 

toliau taikys regioninius ir dvišalius prekybos susitarimus ir atkakliai sieks geresnių patekimo į 

rinką sąlygų.

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsauga ir propagavimas bei jų visapusiškas integravimas į 

visas ES politikos sritis išliks ES išorės santykių prioritetas.

ES yra didžiausia paramos teikėja bei prekybos partnerė pasaulyje, todėl ji toliau skatins 

įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus dėl teikiamos pagalbos kiekybės ir kokybės, taip pat 

strategines partnerystes su besivystančiomis šalimis, ypač susijusias su Tūkstantmečio vystymosi 

tikslais. Ypatingas dėmesys bus skiriamas besivystančių šalių poreikiams, atsižvelgiant į pasaulinės 

finansų ir ekonomikos krizės kontekstą. Reikėtų tobulinti šių šalių gebėjimą prisitaikyti prie 

klimato kaitos ir priemones, kurias jos skiria biologinės įvairovės išsaugojimui, aprūpinimui maistu 

ir tvariam vystymuisi.
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Bus tęsiamas civilinių ir karinių pajėgumų plėtojimas. Europos Sąjunga turėtų galėti toliau 

prisidėti prie krizių valdymo ir konfliktų stabilizavimo bei jų išsprendimo, šiems tikslams 

panaudodama pirmiau minėtus pajėgumus. ES ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su Jungtinėmis 

Tautomis, NATO, ESBO, AS ir kitomis regioninėmis organizacijomis, veikiančiomis krizių 

valdymo srityje.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės rems konsulinės apsaugos visiems Europos 

piliečiams plėtojimą; ši apsauga būtų teikiama ne vien už Europos Sąjungos ribų, bet ir jiems 

keliaujant ar gyvenant kitose valstybėse narėse.

°

°     °

Pirmiau išvardyti uždaviniai ir tikslai gali būti sėkmingai pasiekti tik jei ES turės reikiamas 

priemones savo užmojams įgyvendinti.

Biudžeto peržiūra – tai galimybė aptarti, kaip pritaikyti Sąjungos finansinius išteklius Sąjungos 

užmojams, t. y. kaip sudaryti biudžetą atsižvelgiant į bendros politikos sritis ir kad jis atspindėtų 

naujus sunkumus, kuriuos Sąjungai teks įveikti.

Kad būtų parengta nauja finansinė perspektyva, visos trys pirmininkausiančios valstybės narės, 

bendradarbiaudamos su Komisija, aptars tiek Sąjungos išteklių, tiek ES politikos ateitį, pavyzdžiui, 

tokiose srityse kaip sanglauda, žemės ūkis, energetika, aplinka ir moksliniai tyrimai, technologinė 

plėtra bei inovacijos, taip pat ES išorės veiksmai, laikantis Sutarčių nuostatų ir atsižvelgiant į 

2005 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas. 

2009 m. gruodžio 1 d įsigaliojusi Lisabonos sutartis sudarys Sąjungai galimybę veikti daug 

efektyviau ir demokratiškiau, iš esmės dėl supaprastintų sprendimų priėmimo procedūrų ir dėl naujo 

teisinio pagrindo, kurį ji suteikia. Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės tęs būtiną veiklą, 

kad užtikrintų visišką ir visapusišką Sutarties įgyvendinimą.

***
**
*
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II DALIS

VEIKSMŲ PROGRAMA

BENDRIEJI REIKALAI. HORIZONTALIEJI KLAUSIMAI

Nauja Sutartis

Įsigaliojusi Lisabonos sutartis suteikė Sąjungos veiksmams naują teisinę bazę. Parengiamieji 

darbai, atlikti atsižvelgiant į būsimą jos įgyvendinimą, užtikrino sklandų jos įsigaliojimą. Kelios 

nuostatos vis dar turi būti įgyvendintos ir užbaigtas jų įgyvendinimas. Todėl Europos Vadovų 

Tarybos pirmininkas, trys pirmininkausiančios valstybės narės, Komisija ir vyriausioji įgaliotinė šį 

darbą tęs skubos tvarka.

Turėt būti visapusiškai panaudotos naujosios Sutarties teikiamos galimybės, ypač piliečių teisė į 

iniciatyvą, ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos ir 

naujas nacionaliniams parlamentams skirtas vaidmuo.

Lisabonos strategija po 2010 m. (ES 2020 m. strategija)

Dabartinės Lisabonos strategijos peržiūra bus visų trijų pirmininkausiančių valstybių narių 

prioritetas. Remdamosi Komisijos pasiūlymais dėl Lisabonos strategijos po 2010 m., ir 

atsižvelgdamos į Felipe González vadovaujamos svarstymų darbo grupės atliktą darbą, taip pat į 

Europos Parlamento ir patariamųjų organų (Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bei 

Regionų komiteto) atliktą veiklą, visos trys pirmininkausiančios valstybės narės nagrinės šį 

dokumentą, kad būtų galima spręsti Europos piliečiams labiausiai rūpimas problemas.

Šiame politikos dokumente bus nagrinėjamos būsimos ekonominės, užimtumo, socialinės, aplinkos 

problemos, taip pat Lisabonos strategijos po 2010 m. tikslų klausimas, ypač daug dėmesio skiriant 

augimui ir darbo vietų kūrimui. Valdymo klausimais pati Europos Vadovų Taryba ir toliau bus 

vienas iš pagrindinių šiam procesui vadovaujančių organų. 
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Atliekant dabartinės Lisabonos strategijos peržiūrą, bus nagrinėjami visi įgyvendinimo 

mechanizmų aspektai, įskaitant valdymą ir įvairių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą.

Finansų, ekonomikos ir užimtumo krizės sąlygomis naująja strategija bus būtinai atsižvelgta į 

pirmuosius europinių ir nacionalinių ekonomikos atgaivinimo planų poveikio įvertinimus. Kiti 

Lisabonos strategijoje po 2010 m. nagrinėtini komponentai bei elementai bus smulkiau aptarti 

atitinkamose šios programos dalyse. 

Itin svarbu yra vidaus rinkos tinkamas veikimas ir jos gilinimas. Mūsų bendras tikslas – užbaigti 

kurti visiškai integruotą vidaus rinką, kurioje būtų deramai užtikrintos visos keturios laisvės.

Klimato kaita / energetinis saugumas

Siekiant kovoti su klimato kaita, būtina pakeisti dabartinį plėtros modelį tokiu, kuriuo būtų 

užtikrinta, kad į aplinką būtų išskiriama mažai anglies dioksido ir mažinama priklausomybė nuo 

iškastinio kuro. Tai padidins energetinį saugumą ir padės stiprinti naujas ekonominės veiklos sritis. 

Būtinas šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio švelninimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos 

yra vienas kitą papildantys uždaviniai, ir atsižvelgiant į tai, būtina parengti tinkamą veiksmų planą, 

kurio įgyvendinimas būtų koordinuojamas ir veiksmingas. Tokiu būdu veiksmai, skirti kovai su 

klimato kaita, yra galimybė sustiprinti atskiruose sektoriuose vykdomos politikos, iš kurių 

svarbiausi yra energetikos politika, transporto politika, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 

bei inovacijų politika, sanglaudos politika, bendra žemės ūkio politika ir bendra žuvininkystės 

politika, taip pat imigracijos politika ir su jų vykdymo finansiniu poveikiu, tvarumo aspektą.  ES 

taip pat turėtų toliau aktyviai dalyvauti tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo veikloje.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės ypač daug dėmesio skirs su Kopenhagos 

konferencija susijusiai tolesnei veiklai. 
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Siekiant didinti energetinį saugumą, kuris taip pat yra svarbus ES ekonominiam vystymuisi, 

privalu intensyviau diegti energetikos tarpusavio jungtis ir įvairinti energijos tiekėjus, išteklius ir 

tiekimo maršrutus. Siekiant išspręsti tiekimo sutrikimų problemą, reikėtų toliau kurti lankstų, 

veiksmingą ir skaidrų reagavimo į krizes mechanizmą, skirtą naftos ir dujų išteklių sektoriui. 

Energijos vartojimo efektyvumas, įskaitant Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planą, yra 

viena iš pagrindinių priemonių energetiniam saugumui didinti. Itin svarbu nustatyti ir pašalinti 

kliūtis investicijoms į energetikos tarpusavio jungčių projektus, atsinaujinančiųjų išteklių energiją 

ir tausų iškastinio kuro naudojimą. Išorės santykiams energetikos srityje tenka labai svarbus 

vaidmuo. Reikėtų didinti būdų ir priemonių tikslams pasiekti įvairinimą. Todėl Sąjunga turėtų 

laikytis vieningos pozicijos išorės santykiuose energetikos klausimais, palaikydama dialogą su 

energiją tiekiančiomis, užtikrinančiomis jos tranzitą ir ją vartojančiomis šalimis.

Finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūra / kita finansinė perspektyva

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės visapusiškai atkreips dėmesį į šiuo metu vykstantį 

ES biudžeto ir atitinkamos politikos peržiūros procesą. Šis procesas – tai galimybė aptarti, kaip 

Europos biudžetas turėtų būti pritaikytas problemoms, su kuriomis susiduria visos valstybės narės, 

spręsti. Šių diskusijų rezultatas turėtų būti biudžetas, grindžiamas bendra politika ir atspindintis 

naujus Sąjungai kylančius sunkumus. 

Atsižvelgiant į šį kontekstą ir siekiant parengti naują finansinę programą, visos trys 

pirmininkausiančios valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, aptars būsimus nuosavus 

išteklius ir ES 2020 m. strategijos tikslus bei išlaidas, skirtas bendrai politikai, pavyzdžiui, 

moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai bei inovacijoms, energetikos, aplinkos, išorės 

pagalbos, sanglaudos bei žemės ūkio politikai. Tai bus daroma laikantis Sutarčių nuostatų ir 

atsižvelgiant į 2005 m. Europos Vadovų Tarybos išvadas. 

Be to, visos trys pirmininkausiančios valstybės narės savo sutelks pastangas, kad užtikrintų, jog 

diskusijos dėl ES nuosavų išteklių ir išlaidų būtų rengiamos vienu metu, laikantis pakankamumo, 

laipsniškumo, nešališkumo ir solidarumo principų, ir turi būti užtikrinta reformų ir išlaidų 

stabilumo pusiausvyra.
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Sanglaudos politika, teritorinė sanglauda ir miestų vystymasis

Sanglaudos politikos tikslas – padėti mažinti įvairių regionų išsivystymo lygio skirtumus, taip 

padedant pagrindą suderintam ir tvariam ekonominiam, socialiniam ir teritoriniam vystymuisi. Tai 

bus svarbu ir ateityje. Tuo pačiu tai yra svarbi priemonė vienos bendros rinkos ir vienos valiutos 

projektams įgyvendinti.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės sieks surengti įvairias sritis apimančius ir gilius 

debatus dėl regioninės politikos po 2014 m. Tai suteiks galimybę išanalizuoti ir nuodugniai aptarti 

2010 m. strategijos ataskaitą ir 5-ąją sanglaudos ataskaitą.

Pirmininkausiančios valstybės narės toliau nagrinės politikos ateities klausimą, ypač daug dėmesio 

skirdamos jos struktūrai ir jos taisyklių bei procedūrų supaprastinimui. Jos veiks drauge siekdamos 

įvertinti ir peržiūrėti sanglaudos politikos teritorinį aspektą bei teritorinių klausimų darbotvarkę, 

kuri turi būti patvirtinta 2011 m. 

Miestų vystymosi klausimu visos trys pirmininkausiančios valstybės narės tęs Leipcigo chartijos 

įgyvendinimą. Prioritetinės temos – integruotas miestų atgaivinimas, miestas ir klimato kaita, 

ekonomikos krizė ir demografiniai iššūkiai. 

Būsto politikos klausimais, ypač miestų teritorijose, pirmininkausiančios valstybės narės daugiausia 

dėmesio skirs socialinės sanglaudos, būsto kokybės ir pastatų energinio naudingumo temoms, ypač 

miestų atgaivinimo programoms.
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Dunojaus strategija

Europos Vadovų Taryba 2009 m. birželio mėn. paprašė Komisijos iki 2010 m. pabaigos pateikti ES 

Dunojaus regiono strategiją. Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės tęs šią iniciatyvą, kuri 

puikiai atitinka tvaraus vystymosi tikslus. Specifinės problemos turėtų būti sprendžiamos taikant 

integruotą metodą, tuo pačiu tinkamai atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės individualias 

aplinkybes. Aplinkos, transporto, socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai šio regiono aspektai, taip pat 

šios Strategijos išorės aspektas bus, be abejonės, nagrinėjami atsižvelgiant į šį kontekstą, 

dalyvaujant šalims, kurios taip pat dalyvauja Dunojaus bendradarbiavimo procese. Šie veiksmai 

turėtų papildyti jau vykdomą ES politiką šiame regione.

Atokiausi regionai

Pirmininkausiančios valstybės narės mano, jog būtina išnagrinėti galimybę parengti naują ES 

atokiausių regionų strategiją, laikantis 2008 m. spalio 17 d. Komisijos komunikate „Atokiausi 

regionai – Europos turtas“ nustatytų parametrų. Todėl jos laukia Komisijos pasiūlymų.

Integruota jūrų politika

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės tęs ES integruotos jūrų politikos formavimą, ir 

pradės nagrinėti pasiūlymus ir iniciatyvas, kurias Komisija pateikė mėlynojoje knygoje.
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Plėtra

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės tęs su plėtra susijusį darbą, atsižvelgdamos į 

2006 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas. 

Jei būtų užbaigtos stojimo derybos su Kroatija, pirmininkausiančios valstybės narės užtikrins greitą 

Stojimo sutarties teksto galutinės redakcijos parengimą ir sklandžią naujos valstybės narės 

integraciją. Stojimo derybos su Turkija bus aktyviai tęsiamos, laikantis atitinkamų Tarybos išvadų, 

ir bus imamasi tolesnių veiksmų dėl Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stojimo 

paraiškos. 

Trys stojimo paraiškos – Albanijos, Islandijos ir Juodkalnijos – bus nagrinėjamos pagal Sutarties 

nuostatas. 
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EKONOMIKA IR FINANSAI

Ekonominės politikos koordinavimas

Pasibaigus finansų krizei ir po jos kilusiai recesijai bei atsigaunant ekonomikai, Tarybai reikės 

atidžiai užtikrinti nuoseklų ir suderintą požiūrį, kuriuo vadovaujantis būtų atkurtos sąlygos tvirtam 

ir tvariam augimui. Šio požiūrio reikės siekiant išspręsti struktūrines ekonomikos problemas ir 

didinti potencialaus augimo tempą, remiantis tvirtu makroekonominio stabilumo pagrindu, 

pasitelkiant nuoseklią struktūrinių patobulinimų strategiją. Konkrečiau, trys pirmininkausiančios 

valstybės narės daugiausia dėmesio skirs tolesniems veiksmams, susijusiems su Europos 

ekonomikos atgaivinimo planu, įskaitant finansinės paramos planus, tinkamas pasitraukimo 

strategijas, pagal kurias nutrauktinos valstybės paramos priemonės, biudžetinę politiką ir 

struktūrines reformas. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti ekonominės politikos koordinavimui, 

sinergijų kūrimui, nuolatinių vienos bendros rinkos iškraipymų panaikinimui ir užtikrinti 

adekvačias vienodas sąlygas; vienos bendros rinkos aspektai yra itin svarbūs.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės užtikrins, kad Stabilumo ir augumo paktas ir toliau 

būtų taikomas ekonomiškai pagrįstu būdu, prisidedant prie laipsniško fiskalinės politikos 

perorientavimo, kad būtų siekiama didesnio tvarumo. Reikia imtis papildomų veiksmų, kad būtų 

sukurtas pagrindas labiau suderintam tvariam augimui. Atsižvelgdamos į šį kontekstą, 

pirmininkausiančios valstybės narės ypač akcentuos pasitraukimo strategijas, kurių tikslas –

sudaryti palankesnes sąlygas grįžimui prie įprastinių veiklos sąlygų rinkose ir išvengti atžangos 

finansinio sektoriaus stabilizavimo srityje. Šios strategijos užtikrins trumpalaikių priemonių, kurių 

paskirtis – padėti ir palaikyti ekonomikos atsigavimą, ir pagrindinių reikalavimų didinti valstybės 

finansų kokybę ir numatyti pakankamai lėšų su visuomenės senėjimu susijusioms išlaidoms 

padengti, suderinamumą. Jos turėtų būti įgyvendinamos koordinuojant veiksmus, atsižvelgiant į 

atskirų šalių individualią padėtį.
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Finansų rinkos ir paslaugos

Šiame sektoriuje pagrindinis dalykas, kuriam artimiausiu metu reikės skirti daugiausia dėmesio, 

bus pagalbos paketų finansų sektoriui koordinavimas ir pasitraukimo strategijos, siekiant 

atsižvelgti į galimą neigiamą šalutinį poveikį.

ES jau ėmėsi precedento neturinčių priemonių, kad atkurtų stabilumą finansų rinkose ir kredito 

srautus. Šios priemonės turi būti suderintos su plačia finansinių paslaugų reguliavimo reforma, 

siekiant užkirsti kelią krizės pasikartojimui ir atkurti pasitikėjimą finansinių paslaugų teikėjais. Bus 

akcentuojamos priemonės, skirtos padorumui, sąžiningumui ir skaidrumui skatinti, ir nuo 

sisteminių grėsmių bei beatodairiško rizikavimo apsaugoti. 

Itin didelė svarba teikiama naujai Europos makrolygio ir mikrolygio rizikos ribojimo priežiūros 

sistemai. Mikrolygio rizikos ribojimo tikslais būtina nedelsiant įsteigti Europos priežiūros 

institucijas bankininkystės, draudimo ir vertybinių popierių sritims. Makrolygio rizikos ribojimo 

tikslais Europos sisteminės rizikos valdyba stebės ir vertins galimas grėsmes finansų stabilumui. 

Šis naujas organas turėtų pradėti veikti visa apimtimi iki 2010 m. pabaigos. Tarptautinis 

makroekonominis koordinavimas, grindžiamas glaudžiu TVF, FSB ir priežiūros institucijų 

bendradarbiavimu, turėtų būti prioritetinis tikslas, siekiant išvengti krizės pasikartojimo. 

Ilgalaikėje perspektyvoje veikla turėtų būti sutelkta į finansinių paslaugų reguliavimo trūkumus, 

kuriuos išryškino finansų krizė. Siekdama užtikrinti vienodas sąlygas subjektams, veikiantiems 

finansų rinkose bei finansinių paslaugų srityje, ES privalo padaryti viską, ką gali, kad užtikrintų, 

jog bet kokios naujos priemonės finansų rinkų ir paslaugų srityje būtų gerai koordinuojamos su 

kitais pagrindiniais rinkos veikėjais ir neiškraipytų konkurencijos, kad būtų skatinamas 

visapusiškai stabilių ir konkurencingų rinkų kūrimas. 
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Tarptautiniai aspektai

Turės būti užtikrinti tolesni veiksmai atsižvelgiant į susitarimą dėl klimato kaitos (JTBKKK 

konferencija Kopenhagoje).

Dėl EIB išorės įgaliojimų laikotarpio vidurio peržiūros tolesnių veiksmų bus imtasi 2010 m.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės atidžiai stebės ir derins ES pozicijas dabartiniame 

G20 procese finansų ministrų lygiu, taip pat aukščiausiu lygiu, kad galėtų imtis tolesnių veiksmų ir 

užtikrinti Vašingtone, Londone ir Pitsburge G20 vadovų susitikimuose pasiektų susitarimų 

įgyvendinimą. Pirmininkausiančios valstybės narės aktyviai dalyvaus šiame procese, padėdamos 

suformuoti ES pozicijas, kurių ji turėtų laikytis G20 susitikimuose, bei pristatydamos ir gindamos 

ES interesus. Remdamasi stipria ES patirtimi įgyvendinant G20 veiksmų planą, dėl kurio susitarta 

2008 m. lapkričio mėn., visos trys pirmininkausiančios valstybės narės padarys visa, ką gali, kad 

užtikrintų, jog ES ir toliau pirmautų įgyvendinant G20 sutartas priemones. 

Finansiniai klausimai taip pat bus nagrinėjimai tarptautiniuose forumuose, pavyzdžiui, tokiuose 

kaip ASEM ir Viduržemio jūros šalių sąjunga.



16771/09 jku/JS 24
DQPG LT

Mokesčiai

Netiesioginių mokesčių srityje visos trys pirmininkausiančios valstybės narės pirmenybę teiks 

pridėtinės vertės mokesčio ir kovos su mokestiniu sukčiavimu taisyklių atnaujinimui. PVM 

sistemos srityje gali būti tęsiamas darbas, susijęs su draudimo ir finansinėmis paslaugomis, sąskaitų 

išrašymo taisyklėmis ir pašto paslaugų apmokestinimu PVM. Trys pirmininkausiančios valstybės 

narės ketina grįžti prie pasiūlymo dėl kelionių agentūroms taikomo PVM režimo. Atsižvelgiant į 

kovos su mokestiniu sukčiavimu klausimą bus toliau diskutuojama dėl atvirkštinio apmokestinimo 

mechanizmo įvedimo, kad būtų užkirstas kelias sukčiavimui, susijusiam su leidimais išmesti tam 

tikrą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Bus aktyviai rengiama nauja Reglamento dėl 

administracinio bendradarbiavimo PVM srityje redakcija. Taip pat bus ypač stengiamasi peržiūrėti 

Energijos mokesčių direktyvą, kai bus gautas Komisijos pasiūlymas.

Tiesioginio apmokestinimo srityje visos trys pirmininkausiančios valstybės narės tęs darbą, susijusį 

su pasiūlymu dėl taupymo pajamų apmokestinimo mechanizmo ES viduje ir palaikant ryšius su 

trečiosiomis šalimis. Taip pat jos sieks parengti galutinę naujų direktyvų dėl administracinio 

bendradarbiavimo mokesčių apskaičiavimo ir savitarpio pagalbos mokesčių susigrąžinimo srityse 

redakciją. Trys pirmininkausiančios valstybės narės stengsis susitarti su trečiosiomis šalimis dėl 

bendradarbiavimo ir keitimosi informacija tiesioginių mokesčių klausimais bei pasiekti, kad būtų 

plačiai pritarta gero valdymo mokesčių srityje principui. Trys pirmininkausiančios valstybės narės 

toliau rems Elgesio kodekso darbo grupės darbą, susijusį su žalingos mokesčių konkurencijos 

sumažinimo priemonėmis ir skatins šią grupę vykdyti darbo paketo veiksmus, visų pirma kovos su 

piktnaudžiavimu, ryšių su trečiosiomis šalimis, skaidrumo ir keitimosi informacija dėl sandorių 

kainodaros ir administracinės praktikos srityse. Galiausiai, galėtų būti tęsiamas darbas siekiant 

geresnio nacionalinių mokesčių sistemų koordinavimo.

Lisabonos strategija po 2010 m.

Lisabonos strategijos atnaujinimas – plati užduotis, kuriai atlikti daugelio sudėčių Tarybos darbo ir 

jos įgyvendinimas tęsis per visą trijų pirmininkausiančių valstybių narių kadenciją. Atnaujinta 

strategija bus paremta dabartinės Lisabonos strategijos įvertinimu ir joje turėtų būti atsižvelgta į 

iššūkius, susijusius su dabartinėmis pasaulinėmis finansų ir ekonomikos krizėmis, taip pat ja turėtų 

būti siekiama Sąjungos ilgesnio laikotarpio tikslų.
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ES būtina stipri pamatinė ekonominės politikos strategija, kad ES galėtų išlaikyti reikiamą 

potencialaus augimo lygį ir užtikrinti tvarų ekonomikos klestėjimą. Dėl krizės ir mūsų visuomenės 

senėjimo problemų plataus masto ir rimtos ekonominių reformų programos vykdymo svarba dabar 

dar didesnė nei per pastarąjį ankstesnės Lisabonos strategijos dešimtmetį.

Šiai krizei pasibaigus valstybių narių biudžeto ir struktūrinė padėtis bus skirtinga, todėl gairių 

nustatymo procesas turės būti pakankamai lankstus, kad būtų atsižvelgta į atskirų valstybių narių 

poreikius, tačiau kartu turės būti laikomasi bendrų visuotinių tikslų didinti konkurencingumą, 

tvarumą ir klestėjimą ilgalaikiu laikotarpiu.

ES biudžetas

Trys pirmininkausiančios valstybės narės skirs ypatingą dėmesį ES biudžeto peržiūrai, kai tik 

Komisija pateiks savo komunikatą. Kai Komisija pateiks pasiūlymą, nedelsiant bus pradėtas 

Finansinio reglamento peržiūros darbas. 18 mėnesių laikotarpio pabaigoje bus pradėtas 

parengiamasis darbas, skirtas būsimai finansinei programai. Komisijai pateikus Daugiametės 

finansinės programos reglamentą ir kitus klausimus, susijusius su nauja biudžeto procedūra, 

pirmininkaujančios valstybės narės pradės darbą dėl šio svarbaus klausimo. Remiantis Komisijos 

ataskaita bus išnagrinėtas sprendimas dėl „nuosavų išteklių“.

Statistika

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės rems Europos statistikos praktikos kodekso 

įgyvendinimą, visų pirma statistikos rengimo kokybės gerinimą, patikimumą ir skaidrumą. 
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Atsižvelgdamos į tikslą iki 2012 m. 25 % sumažinti įmonėms tenkančią administracinę naštą, trys 

pirmininkausiančios valstybės narės skatins politiką, kuria siekiama sumažinti respondentams 

tenkančią naštą ir pagerinti išlaidų ir naudos santykį, kartu patenkinant statistiką naudojančių 

subjektų prašymus dėl statistinės informacijos. Kad būtų pasiektas šis tikslas, tokioje politikoje 

daugiau dėmesio turėtų būti skiriama platesniam informacinių ir ryšių technologijos priemonių 

naudojimui. Todėl labai svarbu propaguoti įmonių duomenų rinkimo sistemas ir statistiniams 

duomenims skirtas elektroninio keitimosi informacija sistemas.
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KONKURENCINGUMAS

Viena bendra rinka

Vidaus rinka tebėra pagrindinis Europos integracijos sandas, todėl jai turėtų būti teikiamas 

nuolatinis visų ES lygio subjektų dėmesys. Todėl trys pirmininkausiančios valstybės narės visomis 

pajėgomis įgyvendins visas iniciatyvas ar vykdys veiklą, kuriais siekiama apsaugoti, stiprinti ir 

papildyti vidaus rinką bei gerinti jos veikimą.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės toliau tęs Vienos bendros rinkos peržiūrą, 

skatindamos laisvą judėjimą keturių laisvių pagrindu. Visapusiškas vidaus rinkos galimybių 

išnaudojimas yra pagrindinė tiek verslui, tiek vartotojams naudingo ekonominio augimo atkūrimo 

prielaida. Bus svarstoma galimybė panaikinti pereinamuosius laikotarpius, kuriais ribojamas laisvas 

darbuotojų iš naujų valstybių narių judėjimas.

Paslaugų direktyvos įgyvendinimas yra ypač svarbus vidaus rinkos užbaigimo paslaugų srityje 

aspektas bei svarbi konkurencingumo stiprinimo visoje Europoje priemonė. Todėl visos trys 

pirmininkausiančios valstybės narės skatins direktyvos 39 straipsnyje numatytą veiksmingą ir 

skaidrų abipusio vertinimo procesą, ir tai sudarys sąlygas parengti faktais grindžiamas politines 

išvadas, padės užtikrinti aukštos kokybės įgyvendinimą visose valstybėse narėse ir šios veiklos 

pagrindu 2010 m. gruodžio mėn. bus parengta Komisijos suvestinė ataskaita, ir, prireikus, 

pasiūlymai dėl papildomų iniciatyvų.

Geresnis reglamentavimas yra nuolat susirūpinimą keliantis klausimas, todėl jis bus svarbus 

punktas trijų pirmininkausiančių valstybių narių darbotvarkėje. Pagrindinis tikslas tebėra gerinti 

reglamentavimo aplinką Europoje. Reikia toliau dėti pastangas siekiant garantuoti, kad būtų 

pasiektas tikslas iki 2012 m. 25 % sumažinti Europos įmonėms tenkančią administracinę naštą. 

To siekiant bus svarbi e. vyriausybė, kuria siekiama sumažinti administracinę naštą. Visos trys 

pirmininkaujančios valstybės narės priimdamos sprendimus plačiai naudosis išsamiais poveikio 

vertinimais ir sieks prireikus šią priemonę patobulinti, pavyzdžiui, pasitelkiant poveikio vertinimo 

įvertinimą ir gerinant konsultavimosi procesus. 
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Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės mano, kad taip pat svarbu pagerinti esamą 

supaprastinimo programą. Be to, jos skatins valstybių narių viešojo administravimo subjektų 

keitimąsi patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais, ypač dėl administracinės naštos mažinimo 

nacionaliniu lygiu metodų, priemonių ir būdų. Trys pirmininkausiančios valstybės narės tikisi naujų 

Komisijos iniciatyvų dėl geresnio reglamentavimo („išmaniojo reglamentavimo“) ir toliau rengs 

pažangos ataskaitas arba išvadas. 

Konkurencijos srityje numatoma, kad Komisija, vykdydama tolesnę veiklą, susijusią su Baltąja 

knyga dėl ieškinių atlyginti žalą, patirtą dėl antimonopolinių EB taisyklių pažeidimo, 2010 m. 

pirmąjį pusmetį pateiks pasiūlymą dėl teisės akto, ir taip bus pradėtas esminis darbas šios 

iniciatyvos srityje.

Atsižvelgiant į 2009 m. balandžio mėn. Komisijos ataskaitą dėl Reglamento 1/2003 veikimo, per 

trijų pirmininkausiančių valstybių narių kadenciją galbūt reikėtų atlikti peržiūrą.

Be to, atsižvelgdamos į Tarybos suteiktus įgaliojimus Komisijai pradėti derybas su Kanada siekiant 

sudaryti susitarimą dėl keitimosi informacija atliekant su konkurencija susijusius tyrimus, trys 

pirmininkausiančios valstybės narės dės visas pastangas, kad būtų pasiektas susitarimas, o 

bendradarbiavimo susitarimas su Kanada būtų pasirašytas iki jų kadencijos pabaigos. 

Naujos teisės aktų sistemos (Prekių paketas) įgyvendinimas yra vienas pagrindinių veiksnių, 

galinčių pagerinti vidaus rinkos galimybes. Trys pirmininkausiančios valstybės narės tęs su 

pramonės produktais susijusį darbą.

Be to, trys pirmininkausiančios valstybės narės propaguos IRT priemonių rėmimą, galimybių MVĮ 

patekti į vidaus rinką didinimą, dinamiškesnės verslo aplinkos kūrimą, ES konkurencingumo 

stiprinimą ir viešuosius pirkimus, įskaitant žaliuosius ir novatoriškus viešuosius pirkimus. 
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Bendrovių teisės srityje ypatingas dėmesys bus skiriamas pasiūlymams dėl supaprastinimo. 

Tikimasi, kad Komisija pateiks pasiūlymą dėl 4-os ir 7-os bendrovių teisės (Apskaita) direktyvų 

supaprastinimo. 

Be to, kadangi netrukus turi būti peržiūrėtos Perėmimo direktyva ir Reglamentas dėl Europos 

privačiosios bendrovės statuto, trys pirmininkausiančios valstybės narės laukia Komisijos ataskaitų 

dėl šių dviejų klausimų, kad galėtų pradėti konsultacijas ir prireikus tęsti su šiais klausimais susijusį 

darbą. Galiausiai, jeigu pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos privačiosios bendrovės statuto 

aptarimas diskusijose nebus baigtas anksčiau, trys pirmininkausiančios valstybės narės dės visas 

pastangas, kad būtų susitarta dėl pasiūlymo. 

Konkurencingumo aspektai ir pramonės politika

Lisabonos strategija po 2010 m. bus esminis trijų pirmininkausiančių valstybių narių prioritetas. 

Tikslas bus konstruktyviai prisidėti prie šių debatų dėl strateginių prioritetų ir programinio 

pasirengimo. Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės remsis įvairiomis laikotarpio vidurio 

peržiūromis, kurios bus pateiktos 2010 m. pradžioje; taip pat bus svarbu atsižvelgti į ekonomikos 

atgaivinimo planus, visų pirma Europos iniciatyvų, kad būtų įgyta vertingos patirties ateities 

politikai ir finansinei programai.

Šioje srityje ir atsižvelgiant į globalizacijos iššūkius daug dėmesio reikės skirti konkurencingumo 

išoriniam aspektui. Dėl horizontalaus šios temos pobūdžio, jis bus nagrinėjama ją glaudžiai siejant 

su įvairiais teminiais trijų pirmininkausiančių valstybių narių prioritetais. Tikslas yra sudaryti 

sąlygas Europos bendrovėms išnaudoti globalizacijos ir išorės sienų atvėrimo teikiamas galimybes, 

bei atsižvelgti į šių pokyčių keliamas grėsmes.
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Didelė svarba bus teikiama ir tolesniems veiksmams, susijusiems su Komisijos komunikatu dėl 

prieigos prie žaliavų.

Trijų pirmininkausiančių valstybių narių tikslas bus konkrečiai prisidėti prie tvarios pramonės 

politikos iniciatyvų, propaguoti ekologines inovacijas ir konkurencingos ekologiškos ekonomikos 

vystymą, visų pirma atsižvelgiant į Lisabonos strategiją po 2010 m. ir Europos ekonomikos 

atgaivinimą, pavyzdžiui, propaguojant ekologiškus ir elektra varomus automobilius.

Trys pirmininkausiančios valstybės narės ypač daug dėmesio skirs su aplinkos ir klimato politika 

susijusiems iššūkiams konkurencingumui. Šioje srityje ypatingas dėmesys teks klausimams, kaip 

išvengti anglies dioksido nutekėjimo rizikos, bei energijai imlių pramonės šakų pozicionavimui.

MVĮ

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės teiks pirmenybę Smulkiojo verslo akto ir jo 

veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenai ir vertinimui siekiant prisidėti prie debatų dėl MVĮ 

politikos po 2010 m. Tikslas yra toliau plėtoti MVĮ srities politiką ir atsižvelgti į ją Lisabonos 

strategijoje po 2010 m. Daugiausia apmastymų bus skiriama globalizacijos, galimybės gauti 

finansavimą, gebėjimų tobulinimo, tvaraus vystymosi, verslo perdavimo, tinklų sudarymo, 

inovacijų, verslumo klausimams.

Inovacijos ir intelektinė nuosavybė

Trys pirmininkausiančios valstybės narės taip pat prisidės prie debatų apie būsimą Europos 

inovacijų politiką ir jos priemones, glaudžiai tai siedamos su Lisabonos strategijos po 2010 m., 

būsimos pramonės ir mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų politikos aptarimu ir 

remdamosi Komisijos pasiūlymais; specialus dėmesys bus skiriamas klasterių politikai (tarptautinis 

aspektas, sąveika su verslu, moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos, mokymas, 

stebėsena ir vertinimas), eksperimentinėms rinkoms, standartizavimui, kovai su padirbinėjimais ir 

piratavimu.



16771/09 jku/JS 31
DQPG LT

Europos standartizavimas yra svarbus mūsų pramonės novatoriškumui ir konkurencingumui. 

Intelektinės ir pramoninės nuosavybės srityje vienas iš svarbiausių prioritetų bus intelektinės 

nuosavybės teisių apsaugos stiprinimas, inter alia, vystant Padirbinėjimo ir piratavimo stebėsenos 

centrą. Be to, trys pirmininkausiančios valstybės narės dės visas pastangas siekdamos išsamaus 

susitarimo dėl bendrosios patentų ginčų nagrinėjimo sistemos nustatymo ir ES patento reglamento 

priėmimo. Taip pat jos susidomėjusios laukia Komisijos vykdomos ES prekės ženklo peržiūros 

rezultatų. Galiausiai, jos skirs ypatingą dėmesį laukiamiems Komisijos pasiūlymams autorinių 

teisių srityje, kuriais siekiama nustatyti Europos sistemą, remiančią autorinėmis teisėmis 

apsaugotos medžiagos skaitmeninimą kartu visapusiškai laikantis autorinių teisių reikalavimų. 

Šioje srityje trys pirmininkausiančios valstybės narės tikisi pradėti darbą, susijusį su Komisijos 

iniciatyvomis, susijusiomis su nenustatytų autorių teisių darbų apsauga, apie kurias buvo pranešta.

Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės visapusiškai atsižvelgs į mokslinių tyrimų, 

technologinės plėtros ir inovacijų svarbą atnaujinant Lisabonos strategiją po 2010 m.

Prioritetiniu tikslu liks Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) visapusiškas vystymas ir 

konsolidavimas pasitelkiant glaudžią aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos 

sričių sąveiką siekiant remti Europos konkurencingumą ir spręsti pagrindines visuomenines ir 

technologines problemas.

Todėl pirmininkausiančios valstybės narės dirbs rengdamos būsimą (-us) tikslą (-us) ir (arba) 

politines užduotis, siekdamos koordinuoti ES ir valstybių narių politikos pastangas laikotarpiu po 

2010 m. Jos rems rodiklių, skirtų pažangos siekiant visapusiškai įgyvendinti EMTE stebėsenai, 

rengimą ir įgyvendinimą. Bus pabrėžiama EMTE svarba tvarios ekonomikos vystymui ir stabilios 

visuomenės kūrimui.
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Pirmininkausiančios valstybės narės propaguos geresnį EMTE valdymą, kuriuo sudaromos 

galimybės veiksmingiau koordinuoti europines, nacionalines ir regionines politikos kryptis ir 

programas, visų pirma Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą bei Mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros programą, sudarant sąlygas Europoje veiksmingiau ir efektyviau investuoti į 

mokslinius tyrimus ir inovacijas. Šioje srityje jos toliau plėtos veiksmus, kuriais siekiama diegti 

vertinimo kultūrą, įskaitant numatymo tyrimus ir poveikio įvertinimus, visų pirma ex-post poveikio 

įvertinimus, apimančius visas atitinkamas pagrindines EMTE mokslinių tyrimų politikos 

priemones.

Be to, ypatingas dėmesys bus teikiamas Mokslinių tyrimų septintosios bendrosios programos 

laikotarpio vidurio peržiūros analizei ir bus skatinamos diskusijos dėl būsimos bendrosios 

programos sąrangos ir ex ante poveikio įvertinimo. Be to, bus atlikta Europos mokslinių tyrimų 

tarybos ir bendrųjų įmonių (iniciatyva „Naujoviški vaistai“, ARTEMIS, ENIAC, Švarus dangus) 

struktūros ir mechanizmų peržiūra. Specialus dėmesys bus skiriamas tam, kad į veiklą būtų įtraukta 

pramonė, visų pirma, MVĮ, atsižvelgiant į tikslą užtikrinti, kad dalyvautų bent 15 % MVĮ, ir 

administracinių ir finansinių kontrolės procedūrų supaprastinimui.

Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės, visų pirma energetikos, veiksmingų statybų, ateities 

gamyklų, ekologiškų automobilių ir ateities interneto srityse, bus svarbi priemonė, grindžiama 

bendrų pagrindinių taisyklių rinkiniu.

Toliau koordinuojant europinę, nacionalinę ir regioninę politiką ypatingas dėmesys bus 

skiriamas bendro programų sudarymo įgyvendinimui pasirenkant ir įgyvendinant tarpvalstybinio 

finansavimo koordinavimo bei bendradarbiavimo šioje srityje išsamią tvarką ir pirmą temų sąrašą.

Svarbi horizontalaus pobūdžio tema – regionų vaidmuo moksliniuose tyrimuose ir Europos mokslo 

politikoje. Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės pabrėš regioninio aspekto svarbą 

vystant bei įgyvendinant inovacijų ir mokslinių tyrimų politiką ir vykdant tolesnius su ja susijusius 

veiksmus, visų pirma politiką, kuria galima užtikrinti papildomumą su iniciatyvomis, 

finansuojamomis iš struktūrinių fondų.
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Nepaprastai svarbus veiksmingas laisvo žinių judėjimo (penktoji laisvė) EMTE įgyvendinimas.  

Bus toliau dirbama remiantis Europos partneryste, kad būtų paspartinta pažanga siekiant užtikrinti 

didesnį mokslinių karjerų Europoje patrauklumą ir pritraukti geriausius pasaulio protus į Europos 

mokslinių tyrimų institutus ir universitetus.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės atidžiai stebės, kaip įgyvendinamas žinių 

trikampis, įskaitant pirmąsias Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) žinių ir 

inovacijų bendruomenes. Be to, jos teiks daug dėmesio iniciatyvų, vykdomų pagal naują Europos 

inovacijų planą, įgyvendinimui ir tolesniems susijusiems veiksmams.

Trys pirmininkausiančios valstybės narės įdėmiai stebės pažangą diegiant visos Europos masto 

mokslinių tyrimų infrastruktūras, nurodytas Europos strateginio mokslinių tyrimų infrastruktūros 

forumo veiksmų plane, ir skatins vidutinio dydžio į tinklus sujungtų mokslinių tyrimų 

infrastruktūrų vystymą.

Į darbotvarkę bus įtrauktas pasirengimas 8-ajai EURATOM bendrajai programai ir su tuo 

susijusioms diskusijoms, ypatingą dėmesį skiriant ITER projektui. 

Trys pirmininkausiančios valstybės narės remia ES kosmoso politikos plėtojimą.

Muitinės

2010 m. bus tęsiamos derybos dėl Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolo dėl neteisėtos 

prekybos tabako gaminiais, ir rezultatų tikimasi trijų pirmininkausiančių valstybių narių kadencijos 

metu. Narkotikų prekursorių srityje ką tik pradėtos derybos siekiant sudaryti susitarimą su Rusija 

ir tikimasi, kad jos bus baigtos 2010 m.

Palankesnių sąlygų prekybai sudarymas ir tiekimo grandinių saugumo stiprinimas liks trijų 

pirmininkausiančių valstybių narių dėmesio centre. Bus tęsiamos dvišalio ir tarptautinio lygio 

derybos dėl prekybos programų abipusio pripažinimo.



16771/09 jku/JS 34
DQPG LT

Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos srityje trys pirmininkausiančios valstybės narės stebės 

Bendrijos muitinių veiksmų plano 2009–2010 m. įgyvendinimą (intelektinės nuosavybės teisės) ir 

vykdys Reglamento dėl klastojimo peržiūrą. Bus tęsiamos derybos dėl daugiašalio kovos su 

klastojimu prekybos susitarimo (KKPS), visų pirma dėl pasienio kontrolės priemonių (numatyta, 

kad pirmas raundas vyks 2010 m. sausio mėn. Meksikoje). Atsižvelgiant į 2003 m. liepos 22 d. 

Tarybos reglamento (EB) Nr.1383/2003 dėl muitinės priežiūros priemonių, taikomų prekėms, 

kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir 

priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant 

tokias teises, peržiūrą, taip pat gali būti pateiktas reglamento dalinio pakeitimo projektas.

Remiantis Komisijos ataskaita, nurodyta Tarybos išvadose dėl strategijos, bus priimtos Tarybos 

išvados dėl muitinės kontrolės, siekiant atitinkamai reaguoti į Muitų sąjungos vystymąsi.

Turizmas

Atsižvelgdamos į naują sutartį trys pirmininkausiančios valstybės narės rems koordinuotus 

veiksmus dėl politikos ir ES priemonių turizmo sektoriuje ir veikloje. To siekdamos, jos skatins 

sukurti išsamią turizmo politikos sistemą, aprūpintą tinkamais ir pakankamais finansiniais 

instrumentais ES veiksmams turizmo srityje remti.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės pripažįsta, kad turizmas yra ekonomikos sektorius, 

svariai prisidedantis prie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo, ir pasižymintis horizontalaus 

pobūdžio svarba. Jos rems turizmo klausimų įtraukimą į kitas atitinkamas ES politikos sritis ir, 

konkrečiau, jos spręs klausimus, susijusius su mokymu, užimtumu ir socialiniais reikalais turizmo 

srityje, turizmo vaidmeniu gyvenimo kokybės požiūriu, inovacijomis turizme, jo aplinkosauginiu 

tvarumu, vartotojų apsauga, turizmo sektoriaus ekonomika ir mokesčiais, turistinėmis vizomis ir 

saugumu, transportu ir turizmo judumu.

Trys pirmininkausiančios valstybės narės rems socialiai atsakingą ir solidarų Europos turizmo 

modelį ir sąlygų bei geros praktikos kodeksų rinkinį, kad turizmo vystymasis būtų suderintas su 

ekonominiu, socialiniu ir aplinkos tvarumu, atitinkančiu Komisijos komunikate  „Darnaus ir 

konkurencingo Europos turizmo darbotvarkė“ išdėstytus tikslus.
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UŽIMTUMAS, SOCIALINĖ POLITIKA, SVEIKATOS IR VARTOTOJŲ REIKALAI

Europos ekonomikai atsigaunant reikia užtikrinti, kad augimas būtų tvarus ir naudingas visiems. 

Turi būti imtasi priemonių atsižvelgiant į nuosmukio poveikį užimtumui ir socialinei padėčiai, ir 

šiame procese turi būti užtikrintas struktūrinių reformų vykdymas. 

Europos Sąjungos atsakas į šiuos iššūkius bus grindžiamas šiais pagrindiniais prioritetais: skatinti 

užimtumą ir verslumą; kovoti su struktūriniu ir ilgalaikiu nedarbu; remti socialinę aprėptį sutelkiant 

dėmesį į pažeidžiamiausius asmenis; užtikrinti aukštą socialinės apsaugos sistemų lygį; dirbti 

siekiant lygių galimybių ir kovoti su visomis diskriminacijos formomis bei stiprinti socialinį dialogą 

visais lygiais.

Trys pirmininkausiančios valstybės narės pirmiausia dėmesį skirs socialinės Europos projektui. Jų 

kadencijos laikotarpiu bus aptartos, koordinuojamos ir pradėtos įgyvendinti pamatinės strategijos. 

Lisabonos strategijoje po 2010 m. bus visapusiškai atsižvelgta į Europos užimtumo strategiją ir 

Europos socialinę darbotvarkę bei būsimas iniciatyvas, pavyzdžiui, naujas Moterų ir vyrų lygybės 

gaires (2011–2015 m.), tolesnę veiklą, susijusią su Europos lyčių lygybės paktu, naują Strategiją dėl 

neįgaliųjų asmenų (2010–2017 m.) ir Bendrijos sveikatos ir saugos darbe strategijos (2007–

2012 m.) laikotarpio vidurio peržiūrą.

Lisabonos strategija po 2010 m.

Lisabonos strategijos po 2010 m. socialinio aspekto požiūriu didžiausias dėmesys bus teikiamas 

užimtumui ir socialinei sanglaudai, tinkamai atsižvelgiant į lyčių lygybę. 

Praūžus finansų krizei bus įvertintas Europos finansinių priemonių (Europos socialinio fondo ir 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo), kurias galima naudoti siekiant su 

užimtumu ir socialiniais klausimais susijusių tikslų, veiksmingumas. 
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Kad būtų užbaigta ir pradėta įgyvendinti Lisabonos strategija po 2010 m., būtinas geras įvairių 

sudėčių Tarybos darbo koordinavimas. 

Aktyvus socialinių partnerių vaidmuo labai svarbus, kad būtų pasiekti bendri Lisabonos strategijos 

po 2010 m. tikslai. Todėl visos trys pirmininkausiančios valstybės narės sieks stiprinti trišalio 

socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo vaidmenį ir matomumą. 

Europos užimtumo strategija

Dirbant Europos užimtumo strategijos (EUS) srityje tuo pat metu turėtų būti sprendžiami tiek 

trumpalaikiai iššūkiai, pavyzdžiui, didėjantis nedarbas ir nuosmukio sukeltas darbo rinkos 

disbalansas, tiek ilgalaikiai iššūkiai – globalizacija, visuomenės senėjimas, klimato kaitos pasekmės 

ir didėjanti gebėjimų ir inovacijų svarba.

Pagrindiniai tikslai apima didelį užimtumą (daugiau darbo vietų), geros kokybės užimtumą 

(geresnės darbo vietos) ir veiksmingus valdymo principus. Šioje srityje reikia parengti darnią 

metodiką siekiant priimti bendrąsias gaires ir rekomendacijas, skirtas valstybių narių užimtumo 

politikai bei skatinti tarpusavio mokymąsi. 

Be bendro politikos pagrindo rengimo trys pirmininkausiančios valstybės narės vykdys šiuos 

pagrindinius darbus: gerins rinkos poreikių gebėjimų srityje numatymą ir prisitaikymą prie šių 

poreikių; propaguos aplinką tausojančių darbo vietų kūrimą; sudarys palankesnes sąlygas 

praktiškam ir subalansuotam darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros bendrųjų 

principų įgyvendinimui;  intensyvins dalyvavimą darbo rinkoje, vis pirma moterų, jaunimo, naujų 

dalyvių, vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų bei kitų pažeidžiamų grupių; spręs neteisėto darbo, 

nelegalaus darbo ir šešėlinės ekonomikos problemas bei gerins sąlygas savarankiškam darbui. 
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Užimtumo kokybės srityje bus nagrinėjami Bendrijos sveikatos ir saugos darbe (2007–2012 m.)

laikotarpio vidurio peržiūros rezultatai. Šioje srityje svarbūs klausimai bus specialios ES 

iniciatyvos, inter alia, dėl pavojų raumenų ir kaulų sveikatai, infekcijų susižeidus adatomis ir 

rūkymo draudimo darbo vietoje.

Europos socialinė darbotvarkė

Ateinantys 18 mėnesių bus labai svarbus laikotarpis socialinės pažangos skatinimui Sąjungoje. Bus 

užtikrinta, kad socialinė darbotvarkė būtų visapusiškai įtraukta į Lisabonos strategiją po 2010 m.

Socialinė darbotvarkė turėtų būti įgyvendinama pasitelkiant tiek privalomas, tiek neprivalomas 

teisės aktų nuostatas, dėl kurių reikėtų nuspręsti glaudžiai bendradarbiaujant su Komisija.

Teisės aktų rengimo srityje trys pirmininkaujančios valstybės narės toliau vykdys direktyvų dėl 

įmonių perkėlimo, darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais, dėl kolektyvinio atleidimo iš 

darbo peržiūrą ir tęs darbą, susijusį su pasiūlymu dėl Pašto darbuotojų direktyvos įgyvendinimo 

gerinimo ir su pasiūlymu dėl Direktyvos dėl darbo laiko pakeitimo. 

Trys pirmininkausiančios valstybės narės taip pat skirs didelį dėmesį Europos socialinio modelio 

išorės aspektui. Šioje srityje jos, propaguodamos TDO Deramo darbo darbotvarkę, pagrindines 

darbo ir socialines teises ir Europos socialinį modelį atitinkančią visuotinę socialinę sistemą, sieks 

sustiprinti socialinį aspektą išorės daugiašaliuose ir dvišaliuose santykiuose. 

Įmonių socialinė atsakomybė yra svarbi siekiant užtikrinti tvarų Europos konkurencingumą.

Socialinė aprėptis ir socialinė apsauga

Svarbią vietą politikos darbotvarkėje užims klausimai, susiję su socialinių nuosmukio padarinių 

šalinimu. Atitinkamai, trys pirmininkausiančios valstybės narės šių klausimų svarbą pabrėš 

atsižvelgdamos į tai, kad 2010 m. bus Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai. 
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Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės propaguos atvirojo koordinavimo metodo ir įvairių 

jo procesų (tikslų, rodiklių, kurie naudojami kaip politikos priemonės, rekomendacijų, socialinio 

poveikio vertinimo, tarpusavio vertinimo ir kriterijų) stiprinimą.

Bus laikomasi visapusiško požiūrio į skurdo prevenciją ir kovą su juo, visų pirma moterų ir vaikų 

skurdą. Todėl ypač svarbi parama pažeidžiamiausioms grupėms ir bendruomenėms, be kita ko, 

neįgaliesiems, darbuotojams migrantams ir jų šeimoms, benamiams, romų bendruomenei ir 

mažumoms.

Be to, pirmininkausiančios valstybės narės sutelks dėmesį į įvairių su visuomenės senėjimu 

susijusių iniciatyvų rėmimą ir atitinkamai vykdys parengiamąjį darbą atsižvelgiant į tai, kad 

2012 m. bus Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metai. Šiuo požiūriu ypač svarbus 

pensijų sistemų atnaujinimas, tvarumas ir tinkamumas.

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo srityje bus tęsiamas Reglamento 883/04 įgyvendinimas 

ir pritaikymas. Bus pradėtas darbas, susijęs su asociacijos susitarimų, visų pirma asociacijos 

susitarimų su Magrebo ir Rytų Europos šalimis, socialinės apsaugos skyrių derinimu.

Bus toliau nagrinėjami visuotinės svarbos socialinių paslaugų klausimai.

Moterų ir vyrų lygybė bei nediskriminavimas

Atsižvelgiant į Sutarties 19 straipsnį ir toliau ypatingas dėmesys bus skiriamas lyčių lygybės 

propagavimui ir apsaugos nuo visų formų diskriminacijos stiprinimui. Visos trys 

pirmininkausiančios valstybės narės ketina suteikti naują politinį postūmį lyčių lygybės ir kovos su 

diskriminacija srityje. 
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Trys pirmininkausiančios valstybės narės darys pažangą įgyvendinant lyčių lygybės darbotvarkę 

teikdamos pirmenybę lyčių aspekto integravimui, susijusiam su Lisabonos strategija po 2010 m. Jos 

vykdys tolesnę veiklą, susijusią su Komisijos atliekamu dabartinių Moterų ir vyrų lygybės gairių 

(2006–2010 m.) įvertinimu, ir rengs naujas gaires 2011–2015 m. laikotarpiui. Trys 

pirmininkausiančios valstybės narės daug dėmesio savo darbotvarkėje skirs klausimams, 

susijusiems su tolesne veikla, susijusiai su Europos lyčių lygybės pakto įgyvendinimu, vykdoma 

atsižvelgiant į tai, kad sukanka penkeri metai nuo šio pakto priėmimo Europos Taryboje, ir 

tolesniam darbui Pekino veiksmų platformos stebėsenos ir įgyvendinimo srityje. 

Be to, trys pirmininkausiančios valstybės narės skirs dėmesį kovai su lytine prievarta, vyrų ir 

moterų darbo užmokesčio skirtumo problemai, kovai su lyčių stereotipais ir moterų verslumo 

skatinimui bei darbo, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimui.

Siekdamos propaguoti vienodą požiūrį į vyrus ir moteris visose srityse, jos tęs darbą, susijusį su 

pasiūlymu dėl Direktyvos dėl vienodo požiūrio (ankstesnis 13 straipsnis). 

Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikatos srityje trys pirmininkausiančios valstybės narės skatins veiksmus siekiant 

gerinti ES piliečių sveikatą pagal 2006 m. pareiškimą dėl ES sveikatos sistemų bendrų vertybių ir 

principų ir 2008–2013 m. ES sveikatos strategiją. Ypatingas dėmesys bus skiriamas sveikatos 

aspektų ir sveikatą lemiančių veiksnių integravimui į kitas ES politikos sritis. 

Sveikatos sistemų tvarumo ir sveikatos apsaugos srityje bus skatinamas keitimasis patirtimi ir geros 

praktikos pavyzdžiais. Visapusiškai laikantis subsidiarumo principo, bus vykdomas darbas 

socialinių sveikatą lemiančių veiksnių ir nelygybės mažinimo srityse; svarbi trijų 

pirmininkausiančių valstybių narių užduotis bus skatinti sveiką gyvenimo būdą, įskaitant sveiką 

mitybą. Bus imtasi priemonių prieš nutukimą ir kovos su priklausomybe (pvz., rūkymas, alkoholio 

vartojimas, narkotikai ir t. t.) priemonių bei atsižvelgta į specialius vaikų, paauglių ir pažeidžiamų 

grupių sveikatos poreikius. 
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Trijų pirmininkausiančių valstybių narių nuolatinė užduotis bus užtikrinti pasirengimą pandemijai ir 

reagavimą jos atveju. Taip pat reikia skirti dėmesio klimato ir aplinkos kaitos poveikiui sveikatai ir 

tarptautiniam bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis šioje srityje. 

Be to, trys pirmininkausiančios valstybės narės spręs tokius klausimus, kaip inovacijos sveikatos 

priežiūros srityje, visų pirma atsižvelgiant į gyventojų senėjimą. Tai apima, inter alia, sveikatos 

priežiūros kokybę ir saugą, ateityje nustatytiną požiūrį į chroniškas ligas, e. sveikatą ir su ES 

sveikatos apsaugos specialistais susijusius klausimus. 

Prioritetas bus teikiamas pasiūlymams dėl teisės aktų dėl organų ir audinių donorystės ir 

persodinimo.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės rems galimas iniciatyvas, kuriomis siekiama 

užtikrinti pakankamą ir tinkamą radioaktyviųjų izotopų tiekimą.

Bus sprendžiami tokie klausimai: vaistų sauga ir kokybė, antimikrobinis atsparumas, protingas 

antibiotikų vartojimas, farmakologinis budrumas, padirbti vaistai ir kitoje valstybėje teikiamos 

sveikatos priežiūros paslaugos.

Vartotojų apsauga

Vartotojų apsaugos srityje pirmenybė bus teikiama siūlomai Direktyvai dėl žmogaus teisių. 

Atsižvelgiant į šio pasiūlymo sudėtingumą, darbas gali užsitęsti per visų trijų pirmininkausiančių 

valstybių narių kadenciją.

Vartotojų acquis peržiūros metu 2010 m. bus vykdoma Direktyvos dėl kelionių, atostogų ir 

organizuotų išvykų paketų peržiūra.

Tarptautinio bendradarbiavimo vartotojų teisių apsaugos ir propagavimo srityje bus deramasi dėl 

dviejų Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų bendradarbiavimo susitarimų: susitarimo 

dėl vartotojų apsaugos įstatymų įgyvendinimo ir susitarimo bendradarbiavimo ir keitimosi 

informacija vartotojų produktų saugos srityje, ir šie susitarimai bus sudaromi.
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2010 m. bus atliktas 2007–2013 m. ES veiksmų vartotojų politikos srityje laikotarpio vidurio 

įvertinimas. Komisija taip pat gali pateikti pasiūlymą dėl kolektyvinio žalos atlyginimo vartotojams. 

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės atkreips dėmesį į vartotojų apsaugos aspektų 

integravimą į kitas politikos sritis.

Teisės aktai maisto produktų srityje

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės tęs darbą, susijusį su įvairiais pasiūlymais dėl teisės 

aktų, kurie šiuo metu aptariami arba rengiami. Visų pirma tai darbas, susijęs su Reglamentu dėl 

informacijos apie maistą teikimo vartotojams („maisto produktų ženklinimas“) – šio reglamento 

priėmimas bus visų trijų pirmininkausiančių valstybių narių prioritetas.

Maisto saugos srityje trys pirmininkausiančios valstybės narės tęs diskusijas dėl naujos 

reglamentavimo sistemos naujiems maisto produktams ir sieks parengti naujus teisės aktus, kuriais 

reglamentuojami specialios mitybinės paskirties maisto produktai (dietinis maistas).
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TRANSPORTAS, TELEKOMUNIKACIJOS IR ENERGETIKA

Transportas

Pagrindinės koncepcijos, kuriomis remdamosi savo veiklą transporto srityje vykdys trys 

pirmininkausiančios valstybės narės, bus tvarumas, inovacijos, sauga ir saugumas. 

Tvaraus ir konkurencingo transporto srityje diskusijos dėl išorės išlaidų internalizavimo bus 

išplėstos apimant visas transporto rūšis. Logistikos veiksmų plano bei Miesto transporto veiksmų 

plano įgyvendinimo srityje Komisija gali pateikti pasiūlymus.  

Atsižvelgiant į ES ateities transportą po 2010 m. bus išanalizuotos pagal 2001 m. baltąją knygą 

įgyvendinamos politikos kryptys ir bus išnagrinėta rengiama „Naujoji baltoji knyga“.

Sausumos transporto srityje ypatingas dėmesys bus skiriamas pirmojo geležinkelių paketo, kuriuo 

siekiama sukurti veiksmingą ir konkurencingą geležinkelių rinką, įgyvendinimui ir peržiūrai. Kelių 

eismo saugumo srityje trys pirmininkausiančios valstybės narės tęs darbą tarpvalstybinio sankcijų 

vykdymo srityje ir pradės darbą dėl naujos Saugaus eismo keliuose programos. Ypatingas dėmesys 

bus skiriamas galiojančios žuvusiųjų skaičiaus mažinimo sistemos visuotinei peržiūrai per pastarąjį 

dešimtmetį (2010 m.). Taip pat bus tęsiamas darbas siekiant ekologiškesnio transporto, visų pirma 

susijęs su Eurovinjete.

Aviacijos srityje trys pirmininkausiančios valstybės narės sieks susitarimo dėl naujos Oro uostų 

saugumo mokesčių direktyvos ir dėl patikslinto kompiuterinių rezervavimo sistemų kodekso. Taip 

pat jos dirbs siekdamos sėkmingai užbaigti derybas dėl oro susisiekimo susitarimų su trečiosiomis 

šalimis. Oro susisiekimo saugos srityje ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, kad būtų pasiektas 

susitarimas dėl Reglamento dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos. Be to, 

ypatingas dėmesys bus skiriamas Bendro Europos dangaus II paketo įgyvendinimui. Galiausiai, trys 

pirmininkausiančios valstybės narės taip pat skirs didelį dėmesį susitarimui dėl ES ir Jungtinių 

Amerikos Valstijų oro susisiekimo susitarimo antrojo etapo.
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Jūrų transporto sektoriuje pirmenybė bus teikiama Reglamento, įsteigiančio Europos jūrų 

saugumo agentūrą, peržiūrai, kuriuo bus siekiama patikslinti Europos jūrų saugumo agentūros 

statusą ir įgaliojimus, bei darbui, skirtam „Europos jūrų transporto erdvei be kliūčių“, kuriuo 

siekiama didinti uostų ir jūrų transporto efektyvumą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas jūrų 

greitkelių plėtros peržiūrai ir iki šiol padarytai pažangai.

Prioritetu bus laikomas peržiūrėtas pasiūlymas dėl naujų gairių dėl transeuropinių transporto tinklų 

(TEN-T). Šioje srityje daug dėmesio bus skiriama pasiūlytiems naujiems požiūriams į aplinką, 

modalinio pasiskirstymo keitimą, daugiarūšiškumą, geresnį infrastruktūros valdymą ir finansavimą.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės tęs darbą, susijusį su ES iniciatyvomis, kuriomis 

skatinami veiksmai įvairių rūšių transporto srityje, ir svariai prisidės prie intelektinių transporto 

sistemų (ITS) naudojimo, visų pirma kelių transporto, bet taip pat ir oro transporto (SESAR, 

GALILEO). Atitinkamas dėmesys bus skirtas ITS įdiegimo veiksmų planui ir Direktyvai dėl ITS.

Trys pirmininkausiančios valstybės narės taip pat skirs dėmesio Europos pasaulinės navigacijos 

palydovų sistemos priežiūros institucijos programos visų aspektų įgyvendinimui, visų pirma 

pasirengimui GALILEO ir EGNOS eksploatavimui po 2013 m., taip pat jų taikymui ir 

aptarnavimui, tarptautinio bendradarbiavimo strategijai ir dvišaliams bendradarbiavimo 

susitarimams.

Bus vykdoma tolesnė veikla, susijusi su laivybos vidaus vandenyse (NAIADES) iniciatyva, ir bus 

pradėtas darbas remiantis įgyvendinimo veiksmais, kuriuos pasiūlys Komisija.

Telekomunikacija

Trys pirmininkausiančios valstybės narės pradės darbą dėl elektroninių ryšių universaliųjų paslaugų 

naujos apimties ir plačiajuosčio ryšio įtraukimo į universaliųjų paslaugų apimtį remiantis Komisijos 

komunikatu.
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Pagrindinis prioritetas – naujos 2010–2015 m. strategijos dėl informacinės visuomenės 

propagavimo (i2010) patvirtinimas. 

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės rems naujos kartos tinklų diegimą, infrastruktūros ir 

paslaugų srityje, remiantis būsima Komisijos rekomendacija.

Bus vykdoma veikla, susijusi su tinklų saugumu, elektroninės prekybos ir intelektinės nuosavybės 

internete apsauga, bei bus skatinama kovoti su piratavimu. 

2012 m. kovo mėn. baigsis pratęsti Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros įgaliojimai. 

Trys pirmininkausiančios valstybės narės, atsižvelgdamos į elektroninių ryšių reguliavimo sistemos 

peržiūros rezultatus, pradės diskusijas dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 

ateities. 

Trys pirmininkausiančios valstybės narės toliau prisidės prie ateities interneto kūrimo. Bus 

nagrinėjami tokie nauji iššūkiai, kaip universaliųjų paslaugų išplėtimas, tinklo neutralumas, 

plačiajuostis judrusis ryšys, fiksuotojo ir judriojo ryšio tinklų konvergencija ir daiktų interneto 

plėtojimas.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas 2010–2015 m. Europos e. vyriausybės veiksmų plano rengimui ir 

piliečių teisėms elektroniniu būdu palaikant ryšius su valdžios institucijomis ir verslo įmonėmis. 

Pirmininkaujančios valstybės narės koordinuos ir rengs būsimą Pasaulinę radijo ryšio konferenciją 

(WRC–11), kad būtų užtikrintas nuoseklumas Sąjungos politikos ir principų atžvilgiu.

Pašto paslaugų srityje trys pirmininkausiančios valstybės narės koordinuos ES poziciją Pasaulinės 

pašto sąjungos strateginėje konferencijoje (kuri vyks Nairobyje, 2010 m. rugsėjo 21–25 d.).
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Energetika

Energetikos srityje pagrindinė trijų pirmininkausiančių valstybių narių politinė užduotis bus 

užtikrinti nuodugnų veiksmų plano „Europos energetikos politika“ peržiūrą 2010 m. pavasario 

Europos Vadovų Tarybos susitikime. 

Per būsimus 18 mėnesių energijos tiekimo patikimumo srityje vyks daug svarbių veiksmų ir bus 

imamasi daug priemonių. Esama TEN-E priemonė bus pakeista nauja „ES energetinio saugumo bei 

infrastruktūros“ priemone. Atsižvelgiant į diskusijų dėl žaliosios knygos „Siekiant saugaus, 

tausojančio ir konkurencingo Europos energetikos tinklo“ rezultatus, bus peržiūrėti TEN-E 

finansinis reglamentas ir TEN-E gairės. 

Bus tęsiamas darbas šešiose srityse, susijusiose su prioritetine infrastruktūra (kaip nurodyta 

Antrojoje strateginėje energetikos apžvalgoje): pietiniu gamtinių dujų koridoriumi, įvairiais ir 

tinkamais suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekimo Europai ištekliais, veiksmingu Baltijos jūros 

regiono tinklų sujungimu, Viduržemio jūros regiono energijos žiedu, tinkamu šiaurės ir pietų dujų 

bei elektros tinklų sujungimu su vidurio ir pietryčių Europos tinklais bei Šiaurės jūros ir šiaurės 

vakarų jėgainių tinklu jūroje. Bus nustatytos kliūtys investicijoms ir nagrinėjami galimi sprendimai, 

be kita ko, racionalizuojant planavimo ir konsultacijų procedūras, visų pirma tinklų sujungimo 

gerinimo projektuose.

Dabartinė investicijų į energetikos sektorių ES lygiu ES stebėsenos sistema bus atnaujinta ir bus 

kuriama efektyvi metodika investicijų tendencijoms analizuoti, siekiant ateityje patenkinti paklausą 

ir pasiekti ES politikos tikslus.

Bus užbaigtas darbas, susijęs su Reglamentu dėl dujų tiekimo saugumo, ir bus propaguojamas dujų 

įvairinimas.

Vidaus energetikos rinkos srityje pagrindinė užduotis bus užtikrinti visapusišką Energetikos 

reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros funkcionalumą.
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Tvarios energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo srityje trys pirmininkausiančios valstybės 

narės spręs energetikos ir klimato problemas, atsižvelgdamos į Kopenhagos klimato kaitos 

konferencijos rezultatus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas biomasės naudojimui energijai gaminti, 

įskaitant tvarumo kriterijų įgyvendinimą.

Trys pirmininkausiančios valstybės narės užtikrins, kad efektyvumo teisės aktų paketas būtų 

galutinai priimtas. Jos tęs Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano peržiūrą. 

Trys pirmininkausiančios valstybės narės laikys svarbiu Europos strateginio energetikos 

technologijų plano įgyvendinimą ir skirs reikiamą dėmesį Europos energetikos pramonės 

iniciatyvoms visapusiškai bendradarbiaujant su privačiuoju sektoriumi.

Todėl bus siekiama sudaryti susitarimą, kad būtų investuojama į mažai anglies dioksido į aplinką 

išskiriančias technologijas, kad būtų skatinama naudoti švarias technologijas ir sudaromos 

palankios šiam naudojimui sąlygos, atsižvelgiant į ES konkurencingumo stiprinimo ir ekonomikos 

atgaivinimo tikslus.

Trys pirmininkausiančios valstybės narės prisidės prie 2050 m. energetikos politikos vizijos kūrimo, 

kurioje bus apibrėžti veiksmai, kuriais bus užtikrinta, kad iki 2050 m. energija būtų generuojama 

išskiriant nedidelį anglies dioksido kiekį.

Branduolinės energetikos srityje trys pirmininkausiančios valstybės narės skirs ypatingą dėmesį 

radioaktyvių atliekų saugaus ir tvaraus tvarkymo priemonių kūrimui ir Pagrindinių saugos standartų 

direktyvos peržiūrai.

Išorės santykiams energetikos srityje teks labai svarbus vaidmuo. Visos trys pirmininkausiančios 

valstybės narės užtikrins bendradarbiavimo su pagrindiniais tiekėjais, tranzito šalimis ir 

svarbiausiais ES partneriais stiprinimą, taip pat bendradarbiavimą daugiašalėse organizacijose ir 

mechanizmuose.
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APLINKA

Svarbiausias prioritetas. Ekologiškesnė politika

ES ir jos valstybės narės pasiekė lemiamą tašką. Dėl ekonomikos krizės ir sparčiai kintančių 

pasaulio bei Europos ekonominių procesų kyla naujų iššūkių. Aukšto lygio aplinkos apsauga nėra 

vien tikslas savaime. Tvaraus vystymosi požiūriu ji taip pat yra svarbus ilgalaikio ekonomikos 

augimo veiksnys, kadangi ją užtikrinus prisidedama prie veiksmingesnio išteklių naudojimo. Norint 

pasinaudoti augimo galimybėmis ateityje, būtina skatinti visapusišką tvarumą įgyvendinant visų 

sričių ES politiką bei diegiant ekologines inovacijas, kuris būtų užtikrintas nustatant standartus, 

kuriant naujas darbo vietas, peržiūrint viešojo sektoriaus investicijas, toliau koreguojant mūsų 

judumo bei energetikos modelius ir atliekant vadovaujamąjį vaidmenį tarptautiniu mastu. 

Svarbiausi trijų pirmininkausiančių valstybių narių prioritetai – daugiau dėmesio bus skiriama 

tvariam vystymuisi ir ekologiškesnei politikai.

Bus užtikrinta Lisabonos strategiją pakeisiančios strategijos ir ES tvaraus vystymosi strategijos 

sinergija bei aplinkos aspekto integravimas į Lisabonos strategiją po 2010 m. 

Pirmininkausiančios valstybės narės sieks, kad aplinkos aspektas būtų geriau integruotas į 

atitinkamą kitų sričių politiką, pavyzdžiui, transporto, energetikos ir žemės ūkio politiką. 

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės sieks stiprinti JT Tvaraus vystymosi komisijos 

veiklos, Tūkstantmečio vystymosi tikslų, aplinkosaugos valdymo tarptautiniu mastu ir apskritai 

tolesnės veiklos, susijusios su Rio de Žaneiro ir Johanesburgo konferencijomis, turinį bei jų 

suderinamumą. 
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Klimato kaita

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės nuolat skirs dėmesį pasiūlymų klimato kaitos ir 
energetikos srityje rinkinio (įskaitant tam tikrus svarbius sprendimus, kurie turės būti priimti taikant 
komiteto procedūrą 1) įgyvendinimui ir šioje srityje tęs darbą, susijusį su Reglamentu dėl transporto 
priemonių ženklinimo nurodant išmetamą CO2 kiekį, Reglamentu dėl nedidelės galios prekybos 
transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimo ir būsimu Komunikatu dėl laivybos 
sektoriaus išmetamo CO2 kiekio. Klausimas, susijęs su įsipareigojimo sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį Europos Sąjungoje padidinimu iki 30 %, bus nagrinėjamas 
atsižvelgiant į Kopenhagos konferencijos rezultatus.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės pradės kurti sąlygas 2013 m. ES prisitaikymo 
strategijos įgyvendinimui ir svarstys, kokių priemonių reikia imtis prieš pradedant įgyvendinti šią 
strategiją. 

Daugiašaliu lygiu visos trys pirmininkausiančios valstybės narės užtikrins, kad būtų vykdoma 
tolesnė veikla, susijusi su 15-osios Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos 
(JTBKKK) šalių konferencijos rezultatais. Pirmenybė bus skiriama pasirengimui 16-ąjai JTBKKK 
šalių konferencijai.

Biologinė įvairovė

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės dės daug pastangų, kad būtų parengtas veiksmų 
planas po 2010 m., kuriuo siekiama gerokai pagerinti biologinės įvairovės statusą ES. Daug 
dėmesio taip pat bus skiriama naujoms grėsmėms, pavyzdžiui, svetimų rūšių plitimui, ir poveikiui, 
kurį klimato kaita daro biologinei įvairovei ir gamtos ištekliams.

Ypatingas dėmesys bus skirtas Žaliajai knygai dėl miškų. Pirmininkaujančios valstybės narės didelę 
svarbą teiks miškų apsaugos nuo gaisrų, audrų ir sausrų klausimui, atsižvelgiant taip pat į klimato 
kaitą ir aplinkos apsaugą.

Vienas iš svarbiausių Tarptautinių biologinės įvairovės metų (2010 m.) renginių – JT Generalinė 
Asamblėja biologinės įvairovės klausimais. 

10-ojoje Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijoje bus užbaigtos derybos dėl galimybės 

  
1 Reglamentas dėl aukcionų (komiteto procedūra iki 2010 6 30); įgyvendinamosios priemonės dėl nemokamų 

leidimų paskirstymo (komiteto procedūra iki 2010 12 31); sektorių, kuriems gresia anglies dioksido 
nutekėjimas, padėtis (Komisijos ataskaita + pasiūlymai pagal bendro sprendimo procedūrą iki 2010 6 30).
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naudotis genetiniais ištekliais ir pasidalijimo nauda režimo. Joje bus svarstomas strateginis veiklos 
planavimas siekiant naujo tikslo po 2010 m., jūrų biologinės įvairovės apsauga saugomuose 
rajonuose bei klimato ir biologinės įvairovės sinergija. 

Atsakomybės ir žalos atlyginimo režimo pabaiga bus vienas iš svarbiausių Biologinės įvairovės 

konvencijos 5-ojo Kartachenos biosaugos protokolo šalių susitikimo darbotvarkės klausimų.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės sieks stiprinti veiksmingą biologinės įvairovės 

apsaugą pasitelkdamos Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją 

ir remdamosi 15-osios šalių konferencijos rezultatais.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės taip pat skirs dėmesio tolesnei veiklai, susijusiai su 

2008 m. gruodžio mėn. Tarybos išvadomis dėl genetiškai modifikuotų organizmų (GMO), ir 

numatomoms gairėms dėl GMO vertinimo.

Aplinka ir sveikata

Siekdamos įgyvendinti ES tikslus oro kokybės srityje, pirmininkausiančios valstybės narės tęs 

darbą, susijusį su pagrindinių atmosferos teršalų (NOx, SOx, VOC, NH3, PM) išmetimo 

nacionalinių ribų tikslinimu bei su Direktyva dėl pramoninių teršalų. 

2010 m. baigiasi Antrojo aplinkosaugos ir sveikatos veiksmų plano galiojimas. Visos trys 

pirmininkausiančios valstybės narės imsis reikiamų veiksmų, kad būtų parengtas jį pakeisiantis 

veiksmų planas. Tikimasi, kad siekiant suderinti teršalų šaltinių mažinimo metodikas bus pateikta

Žalioji knyga dėl taršos patalpose.

Taip pat tikimasi, kad bus pateiktas komunikatas dėl nanotechnologijų, kuriame daugiausia dėmesio 

būtų skirta šių naujų technologijų poveikiui ir naudai, ypač aplinkos požiūriu.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės sieks užbaigti darbą, susijusį su Direktyva dėl 

biocidų.

Tikimasi, kad naujų rezultatų bus pasiekta įgyvendinant Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų 

konvenciją (LRTAP) ir jos protokolus, Stokholmo ir Roterdamo konvencijas bei Strateginį požiūrį į 

tarptautinį cheminių medžiagų valdymą (SAICM) ir vedant derybas dėl gyvsidabrio.
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Įgyvendinant Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JTEEK) LRTAP konvenciją ir jos 

protokolus numatoma patikslinti Geteborgo protokolą dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio 

ozono mažinimo (atsižvelgiant į ES direktyvos dėl teršalų išmetimo nacionalinių viršutinių ribų 

tinklinių pajėgumų tikslinimą) bei patikslinti Orhuso protokolą dėl patvariųjų organinių teršalų, kad 

esami įpareigojimai būtų išplėsti numatant kelias naujas medžiagas. JTEEK protokolas dėl 

patvariųjų organinių teršalų tikriausiai bus tikslinamas lygiagrečiai tikslinant Jungtinių Tautų 

aplinkos apsaugos programos (UNEP) Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių teršalų. 

Deramą dėmesį reikės skirti deryboms dėl visuotinės konvencijos dėl gyvsidabrio, kurios bus 

pradėtos 2010 m. pirmąjį pusmetį.

Tvarus vartojimas ir gamyba / tausus gamtos išteklių naudojimas

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės deramą dėmesį skirs bendro tvaraus vartojimo bei 

gamybos ir tvarios pramonės politikos veiksmų plano įgyvendinimui ir jo suderinamumui su kitais 

planais, pavyzdžiui, su Ekologiškų technologijų veiksmų planu (ETAP). Tikimasi, kad bus imtasi 

priemonių, susijusių su žaliaisiais viešaisiais pirkimais ir kova su nelegaliu medienos importu. Taip 

pat daug dėmesio bus skirta ekologinei koncepcijai ir biomasei taikomiems tvarumo kriterijams. 

Vykdant veiksmus šioje srityje daugiausia dėmesio bus skiriama transportavimui, atliekoms, 

cheminėms medžiagoms bei kasybai ir visų pirma tvaraus vartojimo ir gamybos programų dešimties 

metų vykdymo laikotarpiui. Šiuo vykdymo laikotarpiu turėtų būti stiprinamas tarptautinis 

bendradarbiavimas ir intensyvinamas keitimasis informacija bei geriausios praktikos pavyzdžiais, 

kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos nacionalinių bei regioninių programų, kuriomis skatinamas 

tvarus vartojimas ir gamyba, įgyvendinimui. Marakešo procesas yra pasaulinės pastangos skatinti 

pažangą įgyvendinant tvaraus vartojimo ir gamybos programą bei rengiantis tvaraus vartojimo ir 

gamybos programų dešimties metų vykdymo laikotarpiui organizuojant pasaulinio ir regioninio 

masto susitikimus bei pasitelkiant Marakešo darbo grupes. 

Remiantis Žaliąja knyga dėl biologinių atliekų tikriausiai bus pateiktas pasiūlymas dėl Direktyvos 

dėl biologinių atliekų. Tikslinant Teminę strategiją dėl atliekų bus svarbu paaiškinti tam tikras 

koncepcijas, pavyzdžiui, sąvokų apibrėžtis, suderinamumą su galiojančiais teisės aktais ir tikslų 

įgyvendinimo stebėseną. 

Dirvožemio apsauga yra svarbus tikslas, ir norint jį įgyvendinti reikia veiksmingai bei visapusiškai 

įgyvendinti ES strategiją. Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės visų pirma sieks susitarti 

dėl siūlomos Direktyvos dėl dirvožemio. 
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Vandens ištekliai

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės kurs integruotą požiūrį į tvarią vandens politiką.

Pirmininkausiančios valstybės narės daugiausia dėmesio skirs kuriamai strategijai dėl vandens 

trūkumo ir sausros, kurią numatoma parengti 2012 m., ir Direktyvos dėl geriamojo vandens 

tikslinimui. Taip pat bus imtasi veiksmų skatinti, kad būtų vertinamos ir valdomos ypač svarbios su 

vandeniu susijusios problemos, pavyzdžiui, ekstremalūs reiškiniai (potvyniai, vandens perteklius, 

vandens trūkumas ir atsitiktinė vandens tarša), klimato kaita, nykstančios ekosistemos ir t. t. 

Svarbus žingsnis šioje srityje bus ir patirties, padarytos vykdant pirmuosius upių baseinų valdymo 

planus, vertinimas. ES vandens politikos išorės aspekto klausimu visos trys pirmininkausiančios 

valstybės narės skatins, kad būtų užtikrintas aukštesnio lygio Europos dalyvavimas ir kuriama 

finansinė tarptautinio bendradarbiavimo sistema. 

Jūrų strategijos pagrindų direktyva turės būti perkelta į nacionalinės teisės aktus iki 2010 m. 

liepos mėn. Įgyvendinant direktyvoje numatytus įpareigojimus itin svarbu, kad siekiant užtikrinti 

aplinkosaugos tikslų nuoseklumą ir gerą aplinkosaugos būklę valstybės narės keistųsi technine ir 

moksline informacija. Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės padės užtikrinti veiklos 

koordinavimą šioje srityje. 

Geresnės priemonės įgyvendinant aplinkos politiką

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės užtikrins, kad būtų vykdoma tolesnė veikla, susijusi 

su Šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos ir jos teminių strategijų įgyvendinimo rezultatų 

vertinimu. Šis darbas bus vykdomas kartu su darbu, susijusiu su Lisabonos strategija po 2010 m. ir 

Tvaraus vystymosi strategija.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės įgyvendins geresnio reglamentavimo darbotvarkę, 

siekdamos toliau supaprastinti acquis communautaire (atliekų srityje), gerinti ES teisės aktų 

įgyvendinimą ir jų vykdymo užtikrinimą (aplinkosauginio tikrinimo kriterijų derinimas) ir kurti 

naujas bei geresnes priemones, kurios sudarytų palankesnes sąlygas tokiam įgyvendinimui (pvz., 

ataskaitų teikimas naudojantis Bendros informacijos apie aplinką sistema).
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Šiuo metu rengiamos priemonės, skirtos tam, kad būtų sprendžiamos problemos, susijusios su 

aplinkos atžvilgiu kenksmingomis subsidijomis, didinamas fiskalinių priemonių ekologiškumas ir 

skatinami išteklius bei energiją efektyviai vartojantys produktai. 

°

°       °

Tikėtina, kad pirmiau nurodytos temos atsispindės politikos priemonėse, kurių reikia imtis siekiant 

užtikrinti ekologiškesnę politiką. Siekiant remti šių prioritetinių sričių politiką itin svarbu bus 

parengti Septintąją aplinkosaugos veiksmų programą. Ši programa, kartu vertinant bei tikslinant 

Lisabonos strategiją ir vertinant bei plėtojant Tvaraus vystymosi strategiją, suteikia unikalią 

galimybę nukreipti šiuos pokyčius reikiama kryptimi.
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ŠVIETIMAS, MOKYMAS, JAUNIMAS, SPORTAS, KULTŪRA IR AUDIOVIZUALINĖ 
POLITIKA

Švietimas ir mokymas yra vieni iš pagrindinių veiksnių siekiant užtikrinti ir didinti galimybes 

įsidarbinti, konkurencingumą, inovacijas, kultūrinę raidą, socialinę aprėptį, taigi – siekiant užtikrinti 

didesnę ekonominę gerovę. Šia veikla buvo svariai prisidėta siekiant ilgalaikių Lisabonos 

ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos tikslų, ir jai be abejonės teks svarbus vaidmuo 

įgyvendinant Lisabonos strategiją po 2010 m. 

Strateginė programa „Švietimas ir mokymas 2020“

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės padės apibrėžti bei stiprinti naujos strateginės 

Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje programos (Švietimas ir mokymas 2020) ir 

Lisabonos strategijos po 2010 m. sąsają, kartu visapusiškai atsižvelgiant į tuos švietimo ir mokymo 

aspektus, kurie nėra tiesiogiai susiję su ekonomikos augimu ir darbo vietų kūrimu. Vykdant šią 

koregavimo veiklą bus atsižvelgta į 2010 m. atlikto padarytos pažangos vertinimo rezultatus, 

Komisijos pasiūlymus dėl galimų lyginamųjų standartų judumo ir galimybių įsidarbinti srityse (jie 

bus pateikti iki 2010 m. pabaigos) ir į Komisijos ataskaitą (kuri taip pat bus pateikta iki 2010 m. 

pabaigos) dėl rodiklių ir gairių darnios sistemos; išvadas šiuo klausimu Taryba priėmė 2007 m. 

gegužės mėn. 

Faktais grindžiama švietimo ir mokymo politika turėtų būti paremta patikimais duomenimis. Todėl 

ypač daug dėmesio reikėtų skirti tarptautinių vertinimo tyrimų (PISA, PIRLS ir t. t.) indėliui. 

Įgyvendinant keturis strateginius tikslus (mokymasis visų gyvenimą ir judumas, kokybė ir 

veiksmingumas, vienodos galimybės, socialinė sanglauda ir aktyvus pilietiškumas, novatoriškumas 

ir kūrybingumas) bus taikomas atvirasis koordinavimo metodas (rodikliai, lyginamieji standartai, 

tarpusavio mokymasis ir keitimasis geros praktikos pavyzdžiais). 

Mokymosi visą gyvenimą srityje bus atidžiai stebima, kaip įgyvendinama Europos kvalifikacijų 

sąranga, ir nagrinėjami lankstesni mokymosi būdai bei didesnis atvirumas neformaliojo švietimo 

atžvilgiu. 
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Reikia toliau stiprinti Bolonijos proceso aukštojo mokslo srityje, Kopenhagos proceso profesinio 

švietimo ir mokymo srityje ir Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje programos 

sinergiją.

Socialinis švietimo ir mokymo aspektas

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės ypatingą dėmesį skirs vienodų galimybių, socialinės 

sanglaudos ir aktyvaus pilietiškumo skatinimui. Jos spręs klausimus, susijusius su tuo, kad būtų 

užtikrintos vienodos galimybės dalyvauti ikimokykliniame ugdyme, kovojama su mokyklos 

nebaigimo problema ir skatinama aprėpties švietimo politika, įtraukianti besimokančiuosius iš 

nepalankioje padėtyje esančių grupių. 

2010 m. buvo paskelbti Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais, o 2011 m. bus 

Europos savanoriškos veiklos metai. Abu šie klausimai turi didelę reikšmę švietimo ir mokymo 

požiūriu. 

Mokyklos XXI-ajame amžiuje

Įgyvendinant pirmiau minėtus klausimus esminis vaidmuo tenka mokykliniam ugdymui. Visos trys 

pirmininkausiančios valstybės narės toliau įgyvendins mokyklų XXI-ajame amžiuje darbotvarkę, 

ypač tokiose srityse kaip, pavyzdžiui, mokyklų valdymas ir vadovaujamasis vaidmuo, mokytojų 

rengimo gerinimas, pagrindinių kompetencijų plėtojimas ir inovacijoms palankių institucijų 

rėmimas. 

Profesinis švietimas ir mokymas. Kopenhagos procesas

Profesinis švietimas ir mokymas yra esminis veiksnys ne tik socialinio ir ekonominio vystymosi 

srityje, bet ir apskritai visuomenės raidos požiūriu. 
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Bendrų Europos politikos prioritetų profesinio švietimo ir mokymo srityje peržiūra, atnaujinimas ir 

įgyvendinimas tebėra aktualūs tikslai. Šioje srityje itin didelė svarba tenka neseniai patvirtintoms 

Europos profesinio mokymo kreditų sistemai ir Europos profesinio švietimo ir mokymo kokybės 

užtikrinimo orientacinei sistemai. Be to, ypač daug dėmesio bus skiriama suaugusiųjų mokymosi 

skatinimui, darbo rinkos ir gebėjimų poreikių numatymui ir derinimui, profesinio orientavimo 

sistemų kokybės gerinimui ir instituciniam valdymui, taip pat švietimo bei mokymo įstaigų ir verslo 

bei pramonės sektorių bendradarbiavimo stiprinimui.

Kitas kas dvejus metus vykstantis susitikimas, kuriuo tęsiamas Kopenhagos procesas, įvyks 

pirmininkaujant Belgijai ir suteiks galimybę aptarti Kopenhagos proceso peržiūros rezultatus.

Aukštojo mokslo modernizavimas

2010 m. kovo 11–12 d. Budapešte ir Vienoje bus surengtas ministrų susitikimas, kuriame bus 

įvertinta iki šiol padaryta pažanga vykdant Bolonijos procesą.

Tolesnės veiklos, susijusios su Bolonijos procesu, darbo grupei bus pavesta patikslinti 2009–

2012 m. darbo programą atsižvelgiant į nepriklausomo vertinimo, anksčiau pristatyto Budapešte ir 

Vienoje, rezultatus. Siekiant užtikrinti aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų sinergiją, 

daug dėmesio bus skiriama taip pat Bolonijos proceso ir naujos strateginės Europos 

bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje programos suderinamumui.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės vykdys Europos aukštojo mokslo modernizavimo 

darbotvarkę, kad būtų padidintas jo matomumas ir būtų sudarytos sąlygos tam, kad žinių trikampyje 

(aukštasis mokslas, moksliniai tyrimai ir inovacijos) aukštasis mokslas atliktų katalizatoriaus 

vaidmenį.

Galiausiai, atsižvelgiant į vis didesnį internacionalizavimą, bus skatinamas universitetų 

bendradarbiavimas už Europos Sąjungos ribų.
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Mokymosi visą gyvenimą programos laikotarpio vidurio peržiūra

2013 m. baigsis dabartinė veiksmų programa mokymosi visą gyvenimą srityje. 2010 m. atliekant 

laikotarpio vidurio peržiūrą bus svarstomi pagrindiniai ją pakeisiančios programos principai.

Judumas yra esminis mokymosi visą gyvenimą aspektas ir svarbi galimybių įsidarbinti bei 

lankstumo didinimo priemonė. Todėl besimokančiųjų ir mokytojų judumas tebebus svarbus 

darbotvarkės klausimas. 

Jaunimo klausimai

Pirmininkausiančios valstybės narės vykdys tolesnę veiklą, susijusią su Tarybos rezoliucija dėl 

Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos, rengdamos iniciatyvas 

pagal 2009 m. balandžio mėn. Komisijos komunikatą „ES jaunimo strategija. Investicijos ir 

galimybių suteikimas“. Bus pabrėžta atvirojo koordinavimo metodo taikymo šioje srityje vertė, o 

pirmenybė bus teikiama iniciatyvoms, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos kultūrinei raidai ir 

asmeniniam tobulėjimui, socialinei aprėpčiai, jaunimo užimtumui ir dalyvavimui.

Įgyvendindamos pirmiau nurodytą Tarybos rezoliuciją pirmininkausiančios valstybės narės sieks, 

kad būtų priimtos išvados dėl konkrečių veiksmų sričių, apibrėžtų pagal naująją bendradarbiavimo 

sistemą (inter alia, švietimas, užimtumas, kūrybingumas, verslumas, sveikata ir gerovė, 

dalyvavimas, socialinė aprėptis, savanoriška veikla bei jaunimas ir pasaulis). Jaunimo aspektas taip 

pat bus svarstomas aptariant Lisabonos strategiją po 2010 m. Galiausiai pirmininkausiančios 

valstybės narės mano, kad jaunimo klausimai ir būsimi „Europos metai“, kurie 2010 m. bus skirti 

kovai su skurdu ir socialine atskirtimi, o 2011 m. – savanoriškai veiklai, yra susiję.
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Kultūra

Kultūra yra esminis veiksnys skatinant toleranciją, dialogą ir savitarpio supratimą.

2007 m. lapkričio mėn. Tarybos priimta Europos kultūros darbotvarkė buvo svarbus žingsnis toliau 

plėtojant bendradarbiavimą kultūros srityje ir didinant Europos veiksmų šioje srityje suderinamumą 

bei matomumą. Ją įgyvendinant buvo prisidėta kuriant naują, strateginį horizontalųjį požiūrį į 

kultūrą ir padedama skatinti kultūrų įvairovę bei kultūrų dialogą. Be to, kultūra yra kūrybingumą 

bei novatoriškumą skatinantis veiksnys, o kultūros ir kūrybinės pramonės plėtojimas yra svarbi 

atsakomųjų veiksmų, kurių turi būti imtasi reaguojant į pasaulinę ekonomikos ir finansų krizę, dalis.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės toliau įgyvendins Tarybos 2008–2010 m. darbo planą 

kultūros srityje ir vykdys jo vertinimo veiklą, kad vėlesniems metams būtų parengtas naujas darbo 

planas. Ypač daug dėmesio bus skirta veiklos, vykdytos taikant atvirąjį koordinavimo metodą, 

rezultatų vertinimui.

Kultūros ir kūrybinė pramonė, įskaitant MVĮ, svariai prisideda prie ekonomikos augimo bei 

užimtumo ir prie vystymosi vietos bei regionų lygiu. Todėl rengiant Lisabonos strategiją po 

2010 m. reikėtų atsižvelgti į kultūros ir kūrybinės pramonės vaidmenį. 

Europos kultūros paveldas yra itin turtingas ir prisideda prie įvairių regionų ekonominio 

patrauklumo ir tvaraus vystymosi, visų pirma per kultūrinį turizmą. Jis taip pat prisideda prie 

Europos pilietybės kūrimo. Todėl visos trys pirmininkausiančios valstybės narės skatins įgyvendinti 

„Europinio paveldo emblemos“ iniciatyvą ir užbaigs darbą, susijusį su atitinkamu teisės aktu.

Rengdamosi kitai finansinei programai, visos trys pirmininkausiančios valstybės narės skirs dėmesį 

kito su kultūra susijusių ES programų etapo rengimui. Jos taip pat atsižvelgs į Europos metų 

(2010 m. ir 2011 m.) tikslų siekimą vykdant kitą veiklą. 
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Audiovizualinė politika

Kino politikos srityje visos trys pirmininkausiančios valstybės narės skirs dėmesio 2001 m. 

Komisijos komunikato dėl kinematografijos peržiūrai ir tolesnei veiklai, susijusiai su 2005 m. 

Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl kino paveldo ir su juo susijusios pramoninės 

veiklos konkurencingumo, atsižvelgdamos į būtinybę skatinti Europos filmų platinimą. 

Europos Sąjungos iniciatyvos dėl kūrybinio turinio platinimo internete yra tvirtas tolesnių veiksmų, 

kuriais siekiama stiprinti Europos audiovizualinę ir interneto paslaugų pramonę, pagrindas. Visos 

trys pirmininkausiančios valstybės narės skirs ypač daug dėmesio audiovizualinio turinio pramonės 

plėtojimui ir jos teigiamam poveikiui visai ekonomikai. Taip pat bus sprendžiami klausimai, susiję 

su teisių turėtojų interesų apsauga ir alternatyviais  audiovizualinių kūrinių platinimo metodais 

(skaitmeninis platinimas, e. kinas), taip pat su kultūrinio ir kūrybinio turinio platinimo metodais.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės taip pat nagrinės Europos skaitmeninės bibliotekos 

EUROPEANA kūrimo pažangos ataskaitą bei jos vystymosi perspektyvas ir spręs problemą, 

susijusią su ilgalaikiu Europos kultūros paveldo skaitmeniniu išsaugojimu. Todėl jos skatins tolesnį 

bendradarbiavimą Europos lygiu, kad būtų padidintas informuotumas apie šią grėsmę ir nustatyti 

tinkami veiksmai jai panaikinti.

Sportas

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės daug dėmesio skirs visuomeniniam sporto 

vaidmeniui, kuris gerai apibūdintas Komisijos Baltojoje knygoje dėl sporto. Pagal šią sistemą jos 

nagrinės fizinės veiklos sveikatai teikiamą naudą, atsižvelgdamos į ES fizinio aktyvumo gaires, 

kurias 2008 m. lapkričio mėn. patvirtino ES sporto ministrai.

Kitas svarbus aspektas – skatinti bendrus valstybių narių veiksmus kovojant su dopingu. 
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Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais (2010 m.) ir Europos savanoriškos veiklos 

metais (2011 m.) visos trys pirmininkausiančios valstybės narės skatins pripažinti sporto potencialą 

siekiant socialinės aprėpties ir integracijos, kovojant su skurdu ir vykdant savanorišką veiklą.

Kitas žingsnis – pradėti apibrėžti, kokie turėtų būti būsimos Sporto programos, kuri būtų 

grindžiama Baltąja knyga dėl sporto ir kurioje būtų atsižvelgta į specifinius sporto ypatumus, 

strateginiai principai, tikslai ir kriterijai, taip pat remti jos teigiamą indėlį gerinant gyventojų 

psichinę ir fizinę sveikatą, užtikrinant socialinę sanglaudą ir skatinant ekonomikos augimą.
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ŽEMĖS ŪKIS

Bendros žemės ūkio politikos reforma po 2013 m.

Remiantis esamos Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) padėties patikrinimo išvadomis ir 

rengiantis debatams dėl kitų finansinių programų, bus suintensyvintos diskusijos dėl būsimos BŽŪP 

tikslų ir naujų iššūkių, visų pirma remiantis Komisijos komunikatu, kuris, kaip tikimasi, bus 

pateiktas 2010 m. ir kuriuo bus siekiama pradėti viešus debatus. 

Ypač daug dėmesio bus skirta gamtos išteklių, visų pirma vandens, valdymui, atsižvelgiant į jo 

strateginę svarbą žemės ūkio gamybai ir į jo santykį su klimato kaita.

Pieno sektorius

Padėtis pieno produktų rinkoje išliks didelį susirūpinimą keliančiu klausimu pirmininkaujant 

visoms trims valstybėms narėms. Atsižvelgdamos į tai, jos ypač daug dėmesio skirs Komisijos 

ataskaitai dėl padėties rinkoje raidos ir su tuo susijusių sklandaus laipsniško pieno kvotų sistemos 

panaikinimo sąlygų, kuri galbūt bus pateikta kartu su atitinkamais pasiūlymais. Deramas dėmesys 

bus skirtas diskusijoms dėl vidutinio laikotarpio ir ilgalaikių perspektyvų, kurios bus surengtos 

Komisijos sudarytos aukšto lygio darbo grupės posėdžiuose. 

Žemės ūkio produktų kokybė

Pirmininkausiančios valstybės narės sieks susitarimo dėl pasiūlymų dėl teisės aktų, susijusių su 

produktų standartais, ūkininkavimo reikalavimais ir žemės ūkio produktų kokybės užtikrinimo 

programomis.

Žemės ūkio maisto produktų pramonės konkurencingumas

Kitas visų trijų pirmininkausiančių valstybių narių prioritetas – skatinti iniciatyvas gerinti Europos 

žemės ūkio maisto produktų pramonės konkurencingumą ir tęsti su jomis susijusį darbą.
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Kaimo plėtra

Mažiau palankių ūkininkauti vietovių naujų ribų nustatymo klausimu visos trys pirmininkausiančios 

valstybės narės vykdys tolesnę veiklą, susijusią su atitinkamu komunikatu, ir pradės rengti 

pasiūlymą dėl teisės akto, kurį numatoma pateikti 2010 m. antrąjį pusmetį.

Vadovaujantis pirmąja Teritorinės darbotvarkės įgyvendinimo veiksmų programa, 2010 m. reikia 

vykdyti darbą, susijusį su įgaliojimais dėl šios programos įgyvendinimo lygio. 

Miškininkystė

Pirmininkaujančios valstybės narės sieks susitarimo dėl pasiūlymo dėl Reglamento, nustatančio 

ūkio subjektų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, įsipareigojimus. 

Supaprastinimas

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės nuolat skirs dėmesį tolesnio ES teisės aktų 

supaprastinimo procesui. Ypatingas dėmesys bus skiriamas kompleksiniam paramos susiejimui ir 

tam, kad nauda būtų teikiama ne tik Europos ir nacionalinėms / regioninėms institucijoms, bet ir 

visų pirma patiems gamintojams.

Suderinamumas

Savo darbe pirmininkausiančios valstybės narės daug svarbos teiks tam, kad būtų užtikrintas 

aplinkos politikos ir BŽŪP (visų pirma atsižvelgiant į su padėties įvertinimu susijusius naujus 

iššūkius), teritorinės politikos ir BŽŪP bei mokslinių tyrimų, technologinės plėtros, inovacijų 

politikos ir BŽŪP suderinamumas ir sinergija. Be to, jos sieks, kad kaimo plėtros strateginiai tikslai 

būtų visapusiškai integruoti į BŽŪP.
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PPO derybos dėl Dohos vystymosi darbotvarkės

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės atidžiai stebės šių derybų eigą, ypač daug dėmesio 

skirdamos su žemės ūkiu susijusiai daliai; jeigu dėl jos bus pasiektas galutinis susitarimas, jis turėtų 

atitikti 2003 m. BŽŪP reformos sistemą, būti subalansuotas ir atitikti ES ūkininkų interesus.

Pirmininkausiančios valstybės narės taip pat imsis darbo tikslinant tuos reglamentus, kuriuos reikia 

iš dalies pakeisti atsižvelgiant į galimus derybų dėl Dohos vystymosi darbotvarkės rezultatus.

POSEI reglamentas

Tikimasi, kad Komisija pateiks ataskaitą dėl Tolimiems ir izoliuotiems atokiausiems Bendrijos 

regionams skirtų galimybių programų (POSEI) reglamento veikimo, galbūt kartu su pasiūlymais dėl 

teisės aktų. Pirmininkausiančios valstybės narės nagrinės šią ataskaitą ir pradės darbą, susijusį su 

galimais pasiūlymais dėl teisės aktų.

Gyvūnų sveikata ir gyvūnų gerovė

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės numato vykdyti tolesnę veiklą, susijusią su 2007–

2013 m. Gyvūnų sveikatos strategijos veiksmų planu. Bus inicijuotas darbas rengiant pasiūlymą dėl 

vienintelio teisės akto dėl gyvūnų sveikatos.

Bus tęsiamas darbas rengiant pasiūlymą dėl gyvūnų apsaugos juos vežant. Pirmininkausiančios 

valstybės narės galbūt inicijuos darbą, susijusį su pasiūlymu dėl teisės akto dėl gerovės rodiklių 

pateikimo maisto produktų etiketėse.
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Augalų sveikata

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės palankiai vertina iniciatyvą peržiūrėti augalų 

sveikatos sistemą. Būsimose diskusijose bus remiamasi galiojančių teisės aktų vertinimo ataskaita. 

GMO

Pirmininkausiančios valstybės narės užtikrins, kad būtų rengiamos tolesnės diskusijos dėl ataskaitos 

dėl GMO pateikimo rinkai socialinio ir ekonominio poveikio, kurią Komisija pateiks iki 2010 m. 

birželio mėn.

Šiuo metu atliekama abiejų teisės aktų dėl GMO (Reglamento Nr. 1829/2003 ir 

Direktyvos 2001/18) veikimo išorinė peržiūra; tikimasi, kad jos rezultatai bus pateikti 2010 m. 

vidurį. Atlikus išorinę peržiūrą galėtų būti pateikti pasiūlymai dėl teisės aktų.

Dokumentų higienos srityje rinkinys

Bus išnagrinėta ataskaita dėl maisto produktų, pašarų, gyvūnų ir augalų importui taikomų 

sanitarinių bei fitosanitarinių kontrolės priemonių veiksmingumo bei nuoseklumo ir inicijuotas 

darbas, susijęs su galimais vėlesniais pasiūlymais dėl teisės aktų.

Trečiosios šalys

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės nusprendė, kad visam 18 mėnesių laikotarpiui bus 

paskirtas vienas kelių Potsdamo darbo grupės pogrupių pirmininkas.
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Bus peržiūrėti galiojantys teisės aktai dėl gyvų gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų importo. 

Šiomis aplinkybėmis pirmininkausiančios valstybės narės taip pat laukia Komisijos ataskaitos dėl 

ES taisyklių taikymo importuojamų produktų gamybai, visų pirma dėl patikrinimo, kaip trečiųjų 

šalių gamintojai laikosi ES gyvūnų sveikatos, visuomenės sveikatos ir gyvūnų gerovės reikalavimų, 

rezultatų. 

ŽUVININKYSTĖ

Bendros žuvininkystės politikos reforma

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės ypatingą prioritetą teiks Bendros žuvininkystės 

politikos (BŽP) reformai. Šiuo 18 mėnesių laikotarpiu bus vykdoma daug esminių reformos proceso 

etapų (poveikio vertinimas, Tarybos išvados, pirmieji pasiūlymai dėl teisės aktų).

Bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo reforma

Pirmininkausiančios valstybės narės inicijuos ir tęs darbą, susijusį su Bendro rinkų organizavimo 

reforma; Komisija ketina pateikti pasiūlymą šiuo klausimu, lygiagrečiai vykdant BŽP reformą.

Akvakultūros strategijos įgyvendinimas

Remdamosi Tarybos išvadomis dėl ES akvakultūros tvaraus vystymo, pirmininkausiančios 

valstybės narės sieks patikslinti šią strategiją.

BLSK ir 2011 m. kvotos

Bendro leidžiamo sugauti kiekio (BLSK) ir kvotų nustatymas yra kasmetinis procesas, kuriam visos 

trys pirmininkausiančios valstybės narės teikia didelę svarbą. 2010 m. paskutiniais mėnesiais 

svarbus darbotvarkės klausimas bus taip pat dvišalės ir daugiašalės derybos (įskaitant dėl susitarimo 

su Norvegija), kurios yra itin svarbios ES žuvininkystės sektoriui.
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Daugiamečiai valdymo ir atkūrimo planai

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės ypač daug dėmesio skirs keliems daugiamečiams 

valdymo ir atkūrimo planams, įskaitant plekšnių ir jūrų liežuvių išteklių žvejybos Šiaurės jūroje 

valdymo plano vertinimą.
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TEISINGUMAS IR VIDAUS REIKALAI

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Taryboje bus įsteigtas Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus 

saugumo srityje nuolatinis komitetas. Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės užtikrins, kad 

šio naujo organo struktūra ir darbu būtų veiksmingai prisidedama prie vidaus saugumo ES 

stiprinimo.

Šiomis aplinkybėmis visos trys pirmininkausiančios valstybės narės dės visas įmanomas pastangas, 

kad būtų užtikrintas Stokholmo programos įgyvendinimas ir būtų imtasi visų reikiamų veiksmų 

siekiant, jog 2010 m. pirmąjį pusmetį būtų priimtas veiksmų planas.

VIDAUS REIKALAI

Prieglobstis ir imigracija

Europos Vadovų Tarybos susitikime vyks kasmetiniai debatai dėl imigracijos ir prieglobsčio 

politikos, kad būtų peržiūrėtas Europos imigracijos ir prieglobsčio pakto bei susijusių Stokholmo 

programos aspektų įgyvendinimas ir nuolat teikiamos strateginės gairės darbui šioje srityje.

Legali imigracija

Toliau bus siekiama sudaryti palankesnes sąlygas gerai valdomai legaliai migracijai ir skatinti 

veiksmingai suderinti darbo rinkos paklausą ir pasiūlą, remiantis paskirties šalių darbo rinkų 

poreikiais. Reikia sukurti migracijos ir vystymosi sinergiją.
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Todėl bus tęsiamas darbas, susijęs su tais Legalios migracijos politikos plano aspektais, kuriuos dar 

reikia nagrinėti (vienas leidimas, sezoniniai darbuotojai, bendrovių vidaus stažuotojai), ir bus 

įvertintas galiojančių direktyvų įgyvendinimas.

Trečiųjų šalių piliečių integracija

Toliau bus dedamos pastangos, kad būtų keičiamasi geriausios integracijos politikos praktikos 

pavyzdžiais. Be to, dėmesys bus skiriamas priemonėms, kurių reikia imtis švietimo, profesinio 

mokymo, kvalifikacijos ir kompetencijų pripažinimo srityse, bei aktyviai darbo rinkos politikai. 

Nelegali imigracija

ES aukščiausiu politiniu lygiu prisiėmė įsipareigojimus kovoti su nelegalia imigracija ir prekyba 

žmonėmis. Šie įsipareigojimai bus vykdomi visose atitinkamose politikos srityse: bus plėtojamas 

integruotas sienų valdymas, be kita ko, nagrinėjant naujų technologijų teikiamas galimybes, 

stiprinamas FRONTEX vaidmuo, toliau formuojama veiksminga bei tvari grąžinimo ir readmisijos 

politika, visapusiškai gerbiant žmogaus teises, bei kovojama su nelegaliu įdarbinimu. Be to, bus 

nagrinėjami nauji būdai kuo labiau padidinti galiojančių ES priemonių veiksmingumą, kad būtų 

stiprinamas operatyvinis bendradarbiavimas ir kuriama sinergija įgyvendinant integruotą ES vidaus 

saugumo strategiją. 

Ypatingas dėmesys taip pat bus skirtas nelydimiems nepilnamečiams, taikant visuotinį požiūrį, 

apimantį prevencines ir apsaugos priemones, taip pat galutinį grąžinimą į kilmės šalį, atsižvelgiant 

į vaiko interesus.
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Vizų politika

Vizų informacinės sistemos (VIS) įgyvendinimas tebėra prioritetas. Toliau bus skatinamas 

konsulinis bendradarbiavimas vietos lygiu ir nagrinėjamos galimybės įsteigti bendrus prašymų 

išduoti vizas centrus. Pirmenybė bus teikiama vizų režimo supaprastinimo susitarimų vertinimui. 

Šengeno erdvė

Toliau stiprinant ir plečiant Šengeno erdvę, vadovaujantis galiojančiais kriterijais, ne tik bus 

sustiprintas šios erdvės saugumas, bet ir sudarytos sąlygos tam, kad daugiau Europos piliečių 

pasinaudotų laisvo asmenų judėjimo teikiama nauda. Šiuo požiūriu būtina, kad būtų baigta kurti 

naujos kartos Šengeno informacinė sistema, o jos veikimo pradžia būtų sėkminga. Bus tęsiamas 

darbas tobulinant Šengeno vertinimo procedūrą.

Tarptautinė apsauga

Toliau bus teikiama pirmenybė darbui kuriant teisines priemones, kuriomis siekiama nustatyti 

antrąjį bendros Europos prieglobsčio sistemos (CEAS) etapą; šios sistemos tikslas – sukurti bendrą 

prieglobsčio procedūrą ir suteikti vienodą plataus užmojo statusą tiems asmenims, kuriems suteikta 

tarptautinė apsauga. Ypatingas dėmesys taip pat bus skirtas praktinio pobūdžio bendradarbiavimo 

stiprinimui, be kita ko, įsteigiant Europos prieglobsčio paramos biurą. Solidarumas valdant 

apsaugos sistemas (tiek valstybių narių tarpusavio solidarumas, tiek solidarumas trečiųjų šalių 

atžvilgiu) tebėra vienas iš bendros Europos prieglobsčio sistemos ramsčių, taikomas laikantis 

savanoriško dalyvavimo principo. 
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Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis taikant ES visuotinį požiūrį

Visuotinis požiūris į migraciją suteikia galimybę pradėti naujų formų dialogą ir bendradarbiavimą 

su trečiosiomis šalimis šioje srityje bei skatinti migracijos ir vystymosi sinergiją. ES toliau sieks, 

kad trys šio požiūrio komponentai būtų veiksmingai bei subalansuotai įgyvendinami ir toliau 

plėtojami. Todėl bus tęsiamas visuotinio požiūrio į migraciją pietinėje, rytinėje ir pietrytinėje ES 

dalyje įgyvendinimas. ES taip pat sieks palaikyti sustiprintą, struktūrizuotą ir išsamų dialogą 

migracijos klausimais su Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono šalimis.

Vidaus saugumo strategija

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės vykdys darbą, susijusį su daugialype tvaria ES 

vidaus saugumo strategija, kuri atspindės esamą padėtį, ateities iššūkius ir strateginius ES veiksmus 

šioje srityje. Ši strategija apims pagrindinių prioritetinių sričių politiką vykdant ES 

bendradarbiavimą teisėsaugos srityje. Vienas iš prioritetinių konkrečių veiksmų – Europos 

kriminalinės žvalgybos informacijos modelio (ECIM) kūrimas. 

Kova su terorizmu

Vienas iš svarbiausių ES prioritetų tebėra kovos su visų formų terorizmu tikslo įgyvendinimas, 

visoje tarptautinėje kovos su terorizmu veikloje užtikrinant pagarbą žmogaus teisėms bei 

tarptautinės teisės principams. Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės daug dėmesio skirs 

ES kovos su terorizmu strategijos ir veiksmų plano įgyvendinimui, taip pat įvairialypių atsakomųjų 

veiksmų kovojant su terorizmu plėtojimui, valstybių narių teisėsaugos institucijų operatyviniam 

bendradarbiavimui, Europos agentūrų, pavyzdžiui, Europolo ir Eurojusto, bendradarbiavimui ir 

bendradarbiavimui su svarbiausiomis trečiosiomis šalimis. Ypatingas dėmesys bus skiriamas 

radikalizmo skatinimo ir verbavimo teroristinei veiklai reiškiniui, remiantis ES strategija ir veiksmų 

planu. Visų trijų pirmininkausiančių valstybių narių tikslai taip pat apims kovos su interneto 

naudojimu teroristinės veiklos tikslais veiksmus, sprogmenų saugumo didinimą ir keitimosi 

informacija bei žvalgybine informacija apie terorizmą ir jos analizės koordinavimą.
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Kova su prekyba žmonėmis

Kova su prekyba su žmonėmis ir toliau bus svarbus prioritetas. Remdamosi ES kovos su prekyba 

žmonėmis veiksmų plano įvertinimo rezultatais, visos trys pirmininkausiančios valstybės narės 

pasiūlys naujas veiklos gaires, daugiausia dėmesio skirdamos visų rūšių eksploatacijai, ypač itin 

pažeidžiamiems nukentėjusiems asmenims.

Kova su narkotikais

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės tęs 2009–2012 m. ES kovos su narkotikais veiksmų 

plano įgyvendinimą. Trys pirmininkausiančios valstybės narės pakartoja daugiadisciplininio, visa 

apimančio ir tinkamai subalansuoto požiūrio svarbą, daugiausia dėmesio skiriant prevencijai, taip 

pat kovai su prekursoriais ir neteisėta narkotikų gamyba bei prekyba jais. Be to, trys 

pirmininkausiančios valstybės narės išnagrinės naujas galimybes, kaip teisėsaugos institucijos 

galėtų veiksmingiau ir labiau koordinuotai bendradarbiauti kovojant su prekyba narkotikais.

Tas pats požiūris bus taikomas ir tarptautiniam bendradarbiavimui. Daugiausia dėmesio bus 

skiriama aktyvesniam bendradarbiavimui su svarbiausiomis Viduržemio jūros regiono, Vakarų 

Balkanų, Vakarų Afrikos, Lotynų Amerikos ir Vidurinės Azijos trečiosiomis šalimis, kad būtų 

kovojama su prekyba cheminiais prekursoriais ir narkotikais.

Policijos ir muitinių bendradarbiavimas

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės stiprins teisėsaugos institucijų ir Europos agentūrų, 

pavyzdžiui, Europolo, operatyvinį bendradarbiavimą. Šioje srityje bus dedamos visos pastangos, 

kad būtų užtikrintas sklandus Europolo darbo metodų koregavimas atsižvelgiant į jo naują teisės 

sistemą. 
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Trys pirmininkausiančios valstybės narės išnagrinės galimybes stiprinti dabartinę ES 

bendradarbiavimo teisėsaugos srityje teisės sistemą, ypač bendradarbiavimo pasienio regionuose 

atveju. Bus skatinama plėtoti praktinį bendradarbiavimą remiantis Priumo sprendimais. Turėtų būti 

toliau keičiamasi patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais dirbant drauge su policijos ir muitinių 

bendradarbiavimo centrais; taip pat galėtų būti parengti jų veikimui skirti būtiniausi standartai. 

Šioje srityje trys pirmininkausiančios valstybės narės sieks gerinti teisėsaugos radijo ryšio sistemų 

tarpusavio sąveiką. Bus naudojamasi visomis Europos vidaus saugumo technologijų departamentų 

tinklo teikiamomis galimybėmis.

Vienas iš tikslų ir toliau bus bendro policijos mokymo skatinimas ir Europos policijos kultūros 

plėtojimas; šioje srityje bus toliau siekiama veiksmingo Europos policijos koledžo (CEPOL) 

pagrindinės veiklos vykdymo ir organizavimo. 

Tarptautinio masto futbolo rungtynių saugumo srityje visos trys pirmininkausiančios valstybės 

narės įvertins dabartinę darbo programą ir parengs naują 2011–2013 m. laikotarpiui skirtą 

programą. Jos taip pat dirbs šiose srityse: už privatųjį saugumo sektorių atsakingų valstybių narių 

institucijų bendradarbiavimo stiprinimo, priemonių, kuriomis siekiama gerinti bendradarbiavimą 

užtikrinant valstybės ir visuomenės veikėjų apsaugą, nustatymo ir Europos ryšių palaikymo 

pareigūnų tinklų geriausios praktikos nustatymo srityse.

Bus tęsiamas ES muitinių bendradarbiavimo laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje strategijos 

įgyvendinimas: bus pateiktas naujas Muitinių bendradarbiavimo veiksmų planas.

Nusikaltimų prevencija ir kova su sunkiais nusikaltimais bei organizuotu nusikalstamumu

Trys pirmininkaujančios valstybės narės yra užsibrėžusios tęsti bendradarbiavimą nusikaltimų 

prevencijos srityje.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas lytinės prievartos prevencijai ir kovai su ja. Bus labiau 

akcentuojamas konfliktų sprendimo nesmurtinėmis priemonėmis metodų skatinimas, kad būtų 

išvengiama smurto ir (arba) atkuriami tarpusavio santykiai. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 

Direktyvos dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę įgyvendinimui.
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Tam, kad kova su sunkiais nusikaltimais ir organizuotu nusikalstamumu duotų veiksmingesnių ir 

labiau ilgalaikių rezultatų, reikia daugiadisciplininio, žvalgyba grindžiamo metodo. Todėl bus 

siekiama užtikrinti organizuoto nusikalstamumo grėsmių įvertinimo (OCTA) pridėtinę vertę, be 

kita ko, plėtojant jo regioninį požiūrį.

Trys pirmininkausiančios valstybės narės toliau įgyvendins suderintą darbo strategiją ir praktines 

kovos su elektroniniais nusikaltimais priemones. Ypatingas dėmesys bus skiriamas kovai su visų 

rūšių seksualine prievarta prieš vaikus internete.

Vienas iš svarbiausių prioritetų toliau bus nusikalstamu būdu įgyto turto identifikavimas bei 

susigrąžinimas ir kova su pinigų plovimu. Bus skiriamas ypatingas dėmesys tapatybės vagysčių 

klausimui ir bus pradėtos vykdyti iniciatyvos, susijusios su tapatybės dokumentų autentiškumo 

tikrinimu Europos lygiu. Galiausiai bus pradėti svarstymai dėl to, kokiose naujose socialinėse ir 

ekonominėse srityse organizuotas nusikalstamumas įgijo daugiau įtakos ir tai daro didelį poveikį 

mūsų piliečių kasdieniam gyvenimui.

Keitimasis informacija

Bus toliau plėtojama išsami ir nuosekli ilgalaikė ES politika, susijusi su keitimusi teisėsaugos 

informacija laikantis visų duomenų apsaugos reikalavimų. Bus stengiamasi, kad būtų veiksmingiau 

naudojamos esamos nacionalinės ir Europos teisėsaugos informacinės sistemos, kad būtų 

išvengiama veiklos dubliavimosi ir optimizuojamos išlaidos bei galutiniams naudotojams 

užtikrinamas potencialas. Agentūros, kuri valdytų didelio masto informacinių technologijų 

sistemas, sukūrimas laikomas prioritetu.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės stengsis, kad veikianti SIS II būtų pradėta 

eksploatuoti ir įgyvendinta laikantis sutarto tvarkaraščio, ir dės pastangas, kad būtų įgyvendintas 

„Švedijos pamatinis sprendimas“ ir Priumo sprendimai siekiant pradėti automatizuotą keitimąsi 

informacija visoje ES ne vėliau kaip 2011 m. rugpjūčio mėn.
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Civilinė sauga

Trys pirmininkausiančios valstybės narės tęs darbą, susijusį su ES reagavimo į nelaimes ir krizes, 

tiek ES teritorijoje, tiek trečiosiose šalyse, pajėgumų gerinimu užtikrinant tinkamą prevencijos, 

parengties ir reagavimo pusiausvyrą. Todėl trys pirmininkausiančios valstybės narės tęs veiklą, 

susijusią su dviem Komisijos komunikatais dėl Sąjungos reagavimo į nelaimes pajėgumų stiprinimo 

ir dėl ES stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos.

Bus toliau nuodugniai vykdomos visos su mokymu susijusios iniciatyvos ir ypatingas dėmesys bus 

skiriamas civilinės saugos modulių įgyvendinimui bei plėtojimui ir Stebėsenos ir informacijos 

centro stiprinimui civilinės saugos mechanizmo sistemoje. Visos trys pirmininkausiančios valstybės 

narės taip pat vykdys su prevencija susijusį darbą. Be to, pirmininkausiančios valstybės narės skirs 

ypatingą dėmesį civilinės saugos mechanizmo ir finansinės priemonės vertinimui, kuris bus 

pradėtas trijų pirmininkausiančių valstybių narių pirmininkavimo laikotarpiu.

Šioje srityje bus tęsiamas bendradarbiavimas su Jungtinėmis Tautomis. Visų trijų valstybių narių 

pirmininkavimo laikotarpiu bus tęsiama veikla, susijusi su pažanga įgyvendinant Europos 

programos dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos dalis, ir ypatingas dėmesys bus 

skiriamas su cheminėmis, biologinėmis, radiologinėmis ir branduolinėmis medžiagomis susijusiai 

rizikai ir miškų gaisrų prevencijai. 

TEISMINIS BENDRADARBIAVIMAS

Praktinis teisminis bendradarbiavimas 

Teisingumo srities horizontaliųjų klausimų atveju trys pirmininkausiančios valstybės narės 

akcentuos pagrindinių teisių apsaugą ir propagavimą, asmens duomenų apsaugą, e. teisingumą ir 

teisėjų, prokurorų bei teisminių institucijų darbuotojų mokymą.
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Pagrindinių teisių ir laisvių propagavimas Europos Sąjungoje ir jos išorės santykiuose yra vienas 

iš Sąjungos skiriamųjų bruožų. Trys pirmininkausiančios valstybės narės padės siekti šio tikslo 

skatindamos glaudų bendradarbiavimą su Europos Parlamentu ir Komisija. Trys 

pirmininkausiančios valstybės narės taip pat stengsis tobulinti Pagrindinių teisių agentūros ir ES 

institucijų bendradarbiavimo mechanizmus. Kuo greitesnis ES prisijungimas prie Europos 

žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos yra visų trijų pirmininkausiančių valstybių narių 

prioritetas.

ES turėtų plėtoti iniciatyvų ir nuoseklų požiūrį į asmens duomenų apsaugą, visų pirma kurdama 

vidaus saugumo srities informacinėms sistemoms skirtą bendrą strategiją. 

Pripažindamos informacinių ir ryšių technologijų naudojimo teisingumo srityje svarbą, trys 

pirmininkausiančios valstybės narės yra pasiryžusios toliau įgyvendinti į 2009–2013 m. 

e. teisingumo veiksmų planą įtrauktus projektus ir, atsižvelgdama į atvirą plano pobūdį, gali 

pradėti įgyvendinti papildomus projektus. Įgyvendinimo struktūros veiklos įvertinimas turėtų būti 

atliktas iki 2011 m. birželio mėn. Todėl bus pradėti vykdyti projektai, pavyzdžiui, susiję su 

testamentų registrų sujungimu ir teisės specialistų mokymu. Turėtų būti pradėtas darbas, susijęs su 

teisminių ir neteisminių sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose įteikimu, teisine pagalba, 

Europos mokėjimo įsakymu ir ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra. Be to, bus 

skiriamas dėmesys horizontaliajam vertimo raštu ir žodžiu klausimui.

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės skatins įgyvendinti bendras gaires, kurioms 

valstybės narės pritarė rezoliucijoje dėl teisėjų, prokurorų ir teisingumo vykdymo srities darbuotojų 

mokymo. Visų pirma trys pirmininkausiančios valstybės narės siekia plėtoti veiksmingą Europos 

teisėjų mokymo tinklo (ETMT) ir atitinkamų nacionalinių mokymo centrų bendradarbiavimą.
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Teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose

Baudžiamosiose bylose priimtų teismo sprendimų abipusio pripažinimo principas yra valstybių 

narių teisminio bendradarbiavimo pagrindas. Šiuo požiūriu bus ypač akcentuojamas tiesioginio 

teisminio bendradarbiavimo gerinimas, visų pirma gerinant abipusio pripažinimo principo taikymą 

įrodymų baudžiamosiose bylose pripažinimo srityje, nagrinėjant galimybę susitarti dėl bendros 

priemonės, pakeičiančios Europos įrodymų orderį (galbūt vadinamą „Europos tyrimų orderiu“), 

arba dėl kitoje valstybėje narėje surinktų įrodymų priėmimo.

Be to, visos trys pirmininkausiančios valstybės narės taip pat skirs daug dėmesio abipusio 

pripažinimo principo taikymo keičiantis informacija iš nuosprendžių registrų gerinimui, procesinės 

teisės derinimui, teisminių institucijų bendradarbiavimui, susijusiam su proceso eiga, ir 

pažeidžiamų asmenų apsaugai bei pagalbai nukentėjusiesiems.

Norėdamos sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių teisminiam bendradarbiavimui, trys 

pirmininkausiančios valstybės narės sieks intensyvinti keitimąsi informacija iš nuosprendžių 

registrų sukuriant Europos nuteistųjų trečiųjų šalių piliečių rodyklę ir išnagrinės galimybes keistis 

informacija apie priežiūros priemones, patvirtintas tebevykstančiuose baudžiamuosiuose 

procesuose, ir apie negalutinius teismo sprendimus.

Visos trys pirmininkaujančios valstybės narės taip pat toliau derins procesinės teisės aktus, nes tai 

yra ypač svarbu siekiant didinti tarpusavio pasitikėjimą ir sudaryti palankesnes sąlygas abipusiam 

pripažinimui. Daugiausia dėmesio šiame darbe turėtų būti skiriama teisinės sistemos tobulinimui 

priimant teisės aktus, kuriais siekiama nustatyti bendrus būtiniausius standartus, susijusius su 

asmenų procesinėmis teisėmis ir garantijomis baudžiamuosiuose procesuose, taip pat peržiūrint 

2001 m. kovo 15 d. Tarybos pamatinį sprendimą dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 

bylose (2001/220/TVR).

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės tęs darbą, kad nustatytų bendras taisykles dėl ne bis 

in idem principo taikymo atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką.
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Trys pirmininkaujančios valstybės narės tęs darbą, susijusį su nauja teisine sistema, pagal kurią 

baudžiamuosius procesus būtų galima perkelti iš vienos valstybės narės į kitą. 

Trys pirmininkausiančios valstybės narės sieks tobulinti vaikų apsaugos teisinę sistemą ir pradės 

įgyvendinti Kovos su vaikų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija veiksmų planą.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas pagalbai nukentėjusiesiems, inter alia, nuo terorizmo 

nukentėjusiems asmenims, taip pat nuo lytinės prievartos ir smurto šeimoje nukentėjusiems 

asmenims. Šiuo tikslu bus tęsiamas Europos teisinės sistemos kūrimo darbas, kad būtų pašalintos 

visos kliūtys veiksmingam apsaugos priemonių įgyvendinimui visoje ES teritorijoje ir 

nukentėjusieji, kuriems gresia pavojus, gautų būtiną apsaugą neatsižvelgiant į tai, kur jie gyvena. 

Atsižvelgdamos į Stokholmo programą, trys pirmininkaujančios valstybės narės tęs su Europos 

apsaugos orderiu susijusį darbą. 

Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės daugiausia dėmesio skirs šeimos teisei, kuri yra 

viena iš svarbiausių sričių, turinčių įtakos kasdieniniam ES piliečių gyvenimui. Bus tęsiamas 

jurisdikcijos ir įstatymų kolizijų taisyklių derinimo darbas. Darbe taip pat bus skiriama daug 

dėmesio kitiems šeimos teisėms aspektams, visų pirma priimant Reglamentą dėl sutuoktinių turto 

režimų ir Reglamentą dėl taikytinos teisės ir jurisdikcijos skyrybų bylose.

Bus tęsiamas darbas dėl Reglamento dėl paveldėjimo ir testamentų.

Be to, bus tęsiamas abipusio pripažinimo principo tolesnio plėtojimo darbas. Šioje srityje vienas iš 

trijų pirmininkausiančių valstybių narių prioritetų bus Reglamento 44/2001/EB peržiūra, ypatingą 

dėmesio skiriant egzekvatūros panaikinimui sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose atvejais. 

Galiausiai pirmininkausiančios valstybės narės dės pastangas, kad būtų pagerintas vienoje 

valstybėje narėje priimtų teismo sprendimų įgyvendinimas kitoje valstybėje narėje, visų pirma 

analizuodamos banko sąskaitų arešto mechanizmus.
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Išorės santykiai laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje

Trys pirmininkausiančios valstybės narės sieks skatinti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 

išorės aspektą. 

Teminių prioritetų atveju trys pirmininkaujančios valstybės narės yra užsibrėžusios tęsti 

pirmininkavusių valstybių narių pastangas imigracijos, kovos su terorizmu, kovos su organizuotu 

nusikalstamumu, teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bei civilinėse bylose ir pagrindinių 

teisių stiprinimo bei apsaugos srityse. Taip pat bus stiprinamas Europolo, Eurojusto ir trečiųjų šalių 

bendradarbiavimas.

Geografinių prioritetų atveju ypatingas dėmesys bus skiriamas bendradarbiavimui su šalimis 

kandidatėmis, Vakarų Balkanų šalimis ir Europos kaimynystės politikos bei Rytų partnerystės 

šalimis. ES ir JAV strateginis dialogas, partnerystė su Rusija, dialogas ir bendradarbiavimas su 

Afrika, sustiprintas, struktūriškas ir išsamus dialogas su Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono 

šalimis, taip pat bendradarbiavimas su Azijos šalimis, išliks trijų pirmininkausiančių valstybių 

narių prioritetais.

Trys pirmininkausiančios valstybės narės stengsis stiprinti ES pozicijos visose tarptautinėse 

organizacijose derinimą.
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IŠORĖS SANTYKIAI

Naujos vyriausiojo įgaliotinio pareigybės sukūrimas ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) 

įsteigimas labai sustiprins ES išorės veiklą. Bus ypač svarbu 2010 m. pradžioje susitarti dėl 

Sprendimo dėl EIVT organizavimo ir veikimo.

Sąjunga toliau veiks laikydamasi Europos saugumo strategijos, ypač daug dėmesio skiriant naujoms 

grėsmėms, pavyzdžiui, susijusioms su klimato kaita ir energetiniu saugumu.

Krizių valdymas

ES toliau visais aspektais stiprins ESGP, kad išryškintų Sąjungos pasaulinį savarankišką vaidmenį 

konfliktų prevencijos, reagavimo į krizes, krizių valdymo ir stabilizavimo po konfliktų srityse, 

ypatingą dėmesį skiriant civilinės ir karinės veiklos sinergijai. Siekiant gerinti krizių valdymo 

efektyvumą, bus skatinami nauji bendradarbiavimo būdai, įskaitant daugianacionalinius 

sprendimus, pavyzdžiui, išteklių, mokymo ir logistikos sutelkimą, taip pat naujas Lisabonos 

sutartyje numatytas galimybes.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas civilinio ir karinio pagrindinių tikslų įgyvendinimui, o ES 

greitojo reagavimo pajėgumų stiprinimas bus prioritetas. Bus toliau nagrinėjamos naujos civilinių 

pajėgumų plėtojimo galimybės ir toliau plėtojama Europos gynybos agentūros pajėgumų plėtojimo 

veikla. 

ES stengsis plėtoti glaudų bendradarbiavimą su JT, NATO, ESBO, AS ir kitomis tarptautinėmis bei 

regioninėmis organizacijomis. Ypatingas dėmesys bus skiriamas tolesniam santykių su NATO 

gerinimui politiniu strateginiu lygiu, be kita ko, pajėgumų plėtojimo srityje. 
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Pirmininkausiančios valstybės narės įvertins per dešimtmetį padarytą pažangą krizių prevencijos 

srityje ir ES smurtinių konfliktų prevencijos programos (Geteborgo programa) dešimties metų 

sukakties proga pasiūlys tolesnius veiksmus. 

Bus teikiama pirmenybė karinių ir civilinių operacijų planavimo bei vykdymo gerinimui. Deramai 

atsižvelgiant į finansinę padėtį, pirmenybė bus teikiama pakankamų finansinių išteklių skyrimui vis 

platesnei ES krizių valdymo veiklai.

JT ST rezoliucijos 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo dešimties metų sukakties proga 

pirmininkausiančios valstybės narės propaguos žmogaus teisių ir lyčių aspekto integravimą į ESGP 

misijų ir operacijų planavimo ir vykdymo veiklą.

Pirmininkausiančios valstybės narės propaguos Europos saugumo ir gynybos kultūrą bei toliau 

stiprins Europos saugumo ir gynybos koledžą (ESGK). 

Neplatinimas ir nusiginklavimas

Bus toliau įgyvendinama ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategija. Šiuo tikslu 

bus toliau naudojamasi trijų valstybių narių pirmininkavimo laikotarpiu numatytų tarptautinių 

susitikimų, pavyzdžiui, Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties peržiūros susitikimo, teikiamomis 

galimybėmis. Be to, ES, bendradarbiaudama su trečiosiomis šalimis, aktyviai dalyvaus 

įgyvendinant 2009 m. JT ST rezoliucijos 1887 nuostatas.

Bus tęsiamas su ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų kaupimu ir prekyba jais strategijos 

įgyvendinimu susijęs darbas, taip pat bus aktyviai dalyvaujama derybose dėl Sutarties dėl prekybos 

ginklais. 
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Kova su terorizmu

Bus tęsiamas darbas, susijęs su ES kovos su terorizmu strategijos įgyvendinimo ir kovos su 

radikalizmo skatinimu bei verbavimu teroristinei veiklai išorės aspektais.

Daugiašalis bendradarbiavimas

Sąjunga toliau rems JT reformos procesą, ypač daug dėmesio skirdama nuoseklumo didinimui ir 

institucinės sistemos stiprinimui subalansuotai plėtojant visus tris ramsčius – taikos bei saugumo, 

tvaraus vystymosi ir žmogaus teisių. Organizacijos veikla turi tinkamai atspindėti ES finansinį 

įnašą.

ES ir JT bendradarbiavimo taikos ir saugumo srityje plėtojimas ir JT taikos palaikymo operacijų 

efektyvumo gerinimas ir toliau bus ypač svarbūs.

Europos konsulinis bendradarbiavimas ir Europos piliečių apsauga

Visos trys pirmininkausiančios valstybės narės stengsis gerinti ES piliečių konsulinę apsaugą 

Europos Sąjungoje ir už jos ribų, kiek tai susiję su pagalba keliaujantiems asmenims bei užsienyje 

gyvenantiems piliečiams ir jų apsauga. 

Bus tęsiamas darbas nustatant valstybių narių piliečiams už Europos Sąjungos ribų teikiamos 

konsulinės pagalbos būtiniausius lygius.

Reikia toliau plėtoti veiksmų derinimą už Sąjungos ribų krizių atveju.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas „vadovaujančios valstybės“ sistemos įvertinimui ir sustiprintam 

konsuliniam bendradarbiavimui „sutelkiant“ konsulinius išteklius. Šiuo požiūriu pirmenybė bus 

teikiama konsulinių darbuotojų mokymui siekiant gerinti bendradarbiavimą krizių atveju ir ES 

teisės išmanymą. 
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Apie Europos Sąjungos piliečiams teikiamą konsulinę pagalbą bus aktyviai informuojama visoje 

Europos Sąjungos teritorijoje. Deramas dėmesys taip pat bus skiriamas informavimui apie 

diplomatinę pagalbą vykdant teismo pavedimus trečiosiose šalyse.

Žmogaus teisės ir teisinė valstybė

Sąjunga skirs daug dėmesio tolesniam visų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių propagavimo ir 

apsaugos stiprinimui ir jų visuotinumo propagavimui. Mirties bausmės panaikinimas ir toliau bus 

vienas iš svarbiausių ES tarptautinės darbotvarkės punktų.

Bus ypač akcentuojamas žmogaus teisių ir lyčių aspekto integravimas į visų sričių ES politiką, 

įskaitant ESGP, visų pirma įtraukiant žmogaus teisių klausimus į politines diskusijas ir dialogus su 

trečiosiomis šalimis. Bus ypač pabrėžiama tarptautinė genocido ir masinių žiaurumų prevencija.

Sąjunga taip pat stiprins su teisinės valstybės principų propagavimu susijusį darbą. Kova su 

nebaudžiamumu ir toliau bus vienas iš svarbiausių ES veiklos kuriant ir palaikant tvarią taiką 

aspektų. ES toliau tvirtai rems Tarptautinį baudžiamąjį teismą (TBT), todėl ES turėtų siekti, kad 

TBT Romos statutas būtų visuotinai taikomas ir iki galo įgyvendinamas. 2010 m. įvyksianti Romos 

statuto peržiūros konferencija suteiks galimybę dar kartą pareikšti, kad plačiai remiamas tolesnis 

tarptautinės baudžiamosios teisės plėtojimas.

Prekybos politika

Pirmasis per 50 metų ekonominės veiklos masto sumažėjimas visame pasaulyje iš esmės pakeitė 

aplinką, kurioje buvo vykdoma Sąjungos prekybos politika. ES toliau sieks atvirumo ir 

dalyvavimo, o ne izoliavimo ir atsitraukimo. Todėl plataus užmojo, subalansuotus ir išsamius 

Dohos derybų raundo rezultatus ES toliau laikys prioritetu. Tuo pat metu ES toliau sieks dvišalių ir 

regioninių prekybos susitarimų su svarbiausiais prekybos partneriais. 
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Pagal ES patekimo į rinką strategiją visos trys pirmininkausiančios valstybės narės, naudodamosi 

visomis turimomis priemonėmis, rems iniciatyvas, kuriomis didinamas Europos bendrovių prekių 

ir paslaugų eksportas, ypač MVĮ eksportas į trečiąsias šalis. Suderinti veiksmai, kuriais siekiama 

panaikinti netarifines kliūtis, atverti viešųjų pirkimų rinkas ir didinti intelektinės nuosavybės teisių 

apsaugą, tebėra ypač svarbūs.

Vystomasis bendradarbiavimas

ES pripažįsta, kad reikia išlaikyti visus įsipareigojimus, prisiimtus Monterėjuje ir Dohoje 

įvykusiuose susitikimuose. Šiuo tikslu ES toliau atidžiai stebės, kaip laikomasi ES OPV 

įsipareigojimų, nustatytų Europos konsensuse dėl vystymosi, ypač ES tarpinio bendro tikslo –

0,56 % BNP iki 2010 m. ES skirs ypatingą dėmesį mažiausiai išsivysčiusių šalių poreikiams, kartu 

toliau remdama visas besivystančias šalis, įskaitant ir mažas, ir vidutines pajamas gaunančias šalis, 

kad pasaulio lygiu būtų užtikrintas labiau subalansuotas vystymasis.

ES toliau skatins pagalbos veiksmingumą, kaip susitarta Akros veiksmų darbotvarkėje. Rengiantis 

Aukšto lygio forumui pagalbos veiksmingumo klausimais (2011 m. Seule), ji tęs aktyvius 

įgyvendinimo veiksmus, atsižvelgdama į šalių, kuriose padėtis nestabili, ypatingus poreikius.

ES taip pat stebės, kaip siekiama TVT, ir imsis veiksmų jiems pasiekti. Ispanija, Belgija ir Vengrija 

glaudžiai bendradarbiaus rengiantis Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos aukšto lygio 

plenariniam posėdžiui (2010 m. rugsėjo mėn.), kuriame bus minimas Tūkstantmečio deklaracijos 

dešimtmetis. Atsižvelgiant į tai, bus skiriamas dėmesys aprūpinimui maistu ir kovai su alkiu bei 

skurdu stiprinant tvarią kaimo plėtrą, žemės ūkio gamybos sistemas ir vandens išteklių bei miškų 

valdymą. Bus remiamas sveikatos priežiūros sistemų stiprinimas ir Europos vystymosi politikai 

skirto ES lyčių lygybės ir moterų savarankiškumo didinimo veiksmų plano rengimas. Be to, bus 

skatinamas ES įsipareigojimų aplinkosaugos srityje, prisiimtų atitinkamose konferencijose, 

įgyvendinimas.
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Santykiuose su Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalimis ES užtikrins, kad būtų 

užbaigta Kotonu susitarimo antroji peržiūra, tęsiamas darbas siekiant sudaryti ekonominės 

partnerystės susitarimus (EPS), kuriais garantuojama AKR šalių regioninė integracija ir vystymasis, 

taip pat kad būtų vykdomas tolesnis su šiais susitarimais susijęs darbas, taip pat ragins įgyvendinti 

EPS ir vykdyti kitokią regioninę integraciją, be kita ko, pasitelkiant pagalbos prekybos srityje 

paketus.

Vienas iš prioritetų taip pat bus transatlantinės partnerystės stiprinimas vystomojo 

bendradarbiavimo srityje ir bendradarbiavimo su naujais paramos teikėjais (Kinija, Brazilija, Indija) 

propagavimas.

Galiausiai trys pirmininkausiančios valstybės narės ugdys Europos piliečių sąmoningumą, susijusį 

su poreikiu imtis solidarumo su neturtingomis šalimis veiksmų, nes jos labiau nukenčia nuo 

dabartinės ekonominės padėties padarinių.

Vakarų Europos šalys, kurios nėra ES narės

ES toliau plėtos bendradarbiavimą su trimis EEE šalimis – Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinu – ir 

intensyvins bendradarbiavimą su Šveicarija, galbūt sudarydama naują bendrąjį susitarimą. ES taip 

pat stiprins bendradarbiavimą su Lichtenšteinu, Andora, Monaku, San Marinu ir Šveicarija kovos su 

sukčiavimu ir mokesčių klausimais, sudarydama naujus arba atnaujindama galiojančius susitarimus. 
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Vakarų Balkanai

Bus toliau plėtojama Vakarų Balkanų šalių europinė perspektyva, atsižvelgiant į 2006 m. gruodžio 

mėn. atnaujintą bendrą sutarimą dėl plėtros. Svarbiausia priemonė šioje srityje ir toliau bus 

stabilizacijos ir asociacijos procesas, vadovaujantis Salonikų darbotvarke. ES toliau padės Vakarų 

Balkanų šalims joms vykdant politinių, ekonominių bei institucinių reformų procesus ir toliau bus 

teikiama parama Vakarų Balkanų šalių regioniniam bendradarbiavimui. Ypatingas dėmesys bus 

skirtas tam, kad būtų visapusiškai įgyvendinami su šalimis partnerėmis sudaryti stabilizacijos ir 

asociacijos susitarimai bei būtų vykdomi stabilizacijos ir asociacijos proceso kriterijai. Taip pat bus 

tęsiamas darbas siekiant sudaryti Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą su Bosnija ir Hercegovina 

(ir ratifikuoti bei įgyvendinti susitarimą su Serbija). Taip pat bus toliau įgyvendinami vizų režimo 

liberalizavimo veiksmų planai. 

Kaimynystėje esančios šalys: Rytų Europa ir Viduržemio jūros regionas

Sąjunga toliau stiprins Europos kaimynystės politiką (EKP) kaip vieną nuoseklią politikos sistemą, 

skirdama vienodai daug dėmesio jos rytinei ir pietinei dimensijai.

Rytinės dimensijos atveju Europos Sąjungai tebėra strategiškai svarbu, kad būtų skatinamas jos 

kaimyninių Rytų šalių stabilumas, geras valdymas ir ekonomikos vystymasis. Todėl Sąjunga toliau 

įgyvendins Rytų partnerystę, plėtodama dvišalį bendradarbiavimą ir siekdama sukurti naują 

daugiašalę sistemą, apimančią ES, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Gruziją, Moldovą ir 

Ukrainą, kuria bus siekiama spartinti reformas, teisės aktų derinimą ir tolesnę ekonominę 

integraciją. Be to, per artimiausius 18 mėnesių bus tęsiamos derybos dėl visapusiškų ir išsamių 

laisvosios prekybos susitarimų su PPO narėmis esančiomis partnerėmis, kurios yra pasirengusios 

laikytis savo įsipareigojimų. Bus imamasi tolesnių veiksmų siekiant ilgalaikio tikslo – vizų režimo 

liberalizavimo atsižvelgiant į kiekvieną atskirą atvejį, jei bus įvykdytos tinkamai valdomo ir 

saugaus judumo sąlygos. Pirmąjį 2011 m. pusmetį bus surengtas antrasis Rytų partnerystės 

aukščiausiojo lygio susitikimas.
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Pietų dimensijos atveju bus suteiktas naujas impulsas Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungai: 

pirmąjį 2010 m. pusmetį įvyks šios sąjungos antrasis aukščiausiojo lygio susitikimas ir bus priimta 

pirmoji šios sąjungos 2010–2012 m. darbo programa. Veiksmingas ir efektyvus sekretoriato, kurio 

būstinė bus Barselonoje, veikimas bus kitas prioritetas.

Dvišalių santykių srityje bus skiriama daug dėmesio dvišaliams santykiams su Maroku, Izraeliu, 

Tunisu, Egiptu ir Jordanija, kartu toliau plėtojant santykius su Alžyru, Libanu ir Palestinos 

Vadovybe. Bus toliau siekiama pasirašyti susitarimą su Sirija ir tęsiamos derybos dėl susitarimo su 

Libija. Pirmąjį 2010 m. pusmetį bus surengtas pirmasis ES ir Maroko aukščiausiojo lygio 

susitikimas. 

ES taip pat toliau įgyvendins Europos regionines strategijas, pavyzdžiui, Šiaurės dimensiją, 

Juodosios jūros sinergiją, užtikrindama papildomumą su EKP ir kitomis regioninėmis ES 

iniciatyvomis.

Santykiai su Rusija

Sąjunga toliau plėtos strateginę partnerystę su Rusija, grindžiamą bendrais interesais ir vertybėmis. 

Bus toliau dedamos pastangos siekiant pažangos derybose dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo, taip 

pat įgyvendinant veiksmų planus keturiose bendrose erdvėse. Sąjunga ragins Rusiją baigti stojimo į 

PPO procesą, nes tai atvertų galimybes sudaryti dvišalį laisvosios prekybos susitarimą ir imtis 

spręsti kitus neišspręstus klausimus. Sąjunga taip pat užtikrins kelių iš eilės aukščiausiojo lygio 

susitikimų su Rusija nuoseklumą ir tęstinumą.

Vidurinė Azija

18 mėnesių laikotarpiu ES įgyvendins Strategiją dėl Vidurinės Azijos septyniose pagrindinėse 

srityse: žmogaus teisių, teisinės valstybės, gero valdymo ir demokratizacijos, švietimo, ekonominio 

vystymosi, prekybos ir investicijų, energetikos ir transporto, aplinkosaugos ir vandens, bendrų 

grėsmių ir sunkumų bei kultūrų dialogo. Be to, ji išnagrinės galimybes stiprinti bendradarbiavimą 

su Vidurinės Azijos šalimis.
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Artimieji Rytai

Bendradarbiaudama su regiono ir tarptautiniais partneriais, Sąjunga toliau rems visas pastangas, 

kuriomis siekiama visapusiškos taikos Artimuosiuose Rytuose, remiantis dviejų valstybių sambūviu 

pagrįstu sprendimu. Sąjunga toliau imsis aktyvaus vaidmens ir sieks tvirtesnių santykių su regiono 

šalimis, be kita ko, nagrinėdama taikos susitarimo įgyvendinimo rėmimo būdus ir teikdama su tuo 

susijusius pasiūlymus.

Sąjunga toliau atidžiai stebės padėtį Irane ir vykdydama platesnę santykių su Iranu darbotvarkę 

toliau prisidės siekiant derybomis grindžiamo ilgalaikio branduolinės veiklos klausimo sprendimo.

Sąjunga toliau rems Iraką siekiant jo saugumo, stabilumo, demokratijos, klestėjimo ir suvienijimo, 

taip pat sieks baigti derybas dėl bendradarbiavimo ir prekybos susitarimo su šia šalimi. Derybų dėl 

laisvosios prekybos susitarimo su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba užbaigimas tebėra 

vienas iš svarbiausių ES tikslų.

Transatlantiniai santykiai

Transatlantiniai santykiai toliau bus vienas iš ES darbotvarkės prioritetų. Bus stengiamasi toliau 

stiprinti ES ir JAV strateginę partnerystę, skiriant ypatingą dėmesį svarbiausiems daugiašaliams 

klausimams: klimato kaitai, energetikai, ekonomikos ir finansų krizei, krizių valdymui ir 

vystomajam bendradarbiavimui. Energetikos srityje bus stengiamasi visais būdais veiksmingai 

naudotis ES ir JAV energetikos taryba. Bus toliau dedamos pastangos siekiant įgyvendinti 2007 m. 

ekonominio bendradarbiavimo programą, taip pat užtikrinti dialogą reguliavimo srityje, visų pirma 

Transatlantinėje ekonominėje taryboje. Atnaujinta politinė darbotvarkė apims sustiprintą dialogą ir 

galbūt bendrus veiksmus sprendžiant regioninius, branduolinio ginklo neplatinimo bei 

nusiginklavimo ir saugumo klausimus. Taip pat bus nagrinėjamos tolesnio bendradarbiavimo 

laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, taip pat kovos su terorizmu srityje, galimybės.



16771/09 jku/JS 87
DQPG LT

Bus toliau plėtojami glaudūs santykiai su Kanada ir tęsiamas darbas, susijęs su nauju išsamiu 

ekonominiu susitarimu, taip pat kitose srityse.

Afrika

ES toliau skirs daug dėmesio bendros ES ir Afrikos strategijos bei veiksmų plano įgyvendinimui. 

Reikia ypač akcentuoti veiksmus taikos ir saugumo, energetikos, klimato kaitos, prekybos, pagarbos 

žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinės valstybės principams srityse, taip pat migracijos 

klausimus. Antrąjį 2010 m. pusmetį ES ir Afrika bendrai surengs trečiąjį ES ir Afrikos 

aukščiausiojo lygio susitikimą.

Taikos ir saugumo Afrikos žemyne skatinimas tebėra vienas iš svarbiausių ES politikos Afrikoje 

tikslų. ES toliau bendradarbiaus su Afrikos Sąjunga (AS), kad ji galėtų imtis svarbaus vaidmens 

užtikrinant konfliktų prevenciją ir konfliktų sprendimą visame žemyne. ES toliau rems krizių 

prevencijos, stabilizavimo bei susitaikymo procesus ir toliau prisidės prie gebėjimų stiprinimo, ypač 

AS taikos palaikymo misijų planavimo ir vykdymo srityse.

ES toliau stebės įvykius rajonuose, kuriuose yra didelė krizių tikimybė – Didžiųjų ežerų regione, 

Sahelio regione ir Afrikos rage (ypač Sudane ir Somalyje), ir kartu su regiono ir tarptautiniais 

partneriais dalyvaus stabilizavimo bei konfliktų sprendimo veikloje.

Azija

Sąjunga skirs ypatingą dėmesį santykių su jos partneriais Azijoje plėtojimui ir stiprinimui. Todėl 

ASEM8 aukščiausiojo lygio susitikimas, kuris turi būti surengtas antrąjį 2010 m. pusmetį, suteiks 

progą propaguoti ES politinius ir ekonominius tikslus ir toliau stiprinti santykius su Azija. 



16771/09 jku/JS 88
DQPG LT

Santykiai su atskiromis Pietryčių Azijos šalimis taip pat bus stiprinami sudarant ir įgyvendinant 

dvišalius partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus ir, jei įmanoma, laisvosios prekybos 

susitarimą su ASEAN. ES turėtų tęsti prisijungimo prie Draugystės ir bendradarbiavimo sutarties 

procesą: tai atspindi tvirtą ES paramą ir įnašą siekiant taikos, saugumo ir bendradarbiavimo regione, 

taip pat jos pasirengimą plėsti konstruktyvų dalyvavimą regioninės integracijos procesuose. 

Taip pat bus siekiama naujų sutartinių santykių su Kinija, Pietų Korėja ir Indija. Kinijos atveju ES 

toliau stengsis plėsti ekonominius santykius ir stiprinti politinius ryšius su šia svarbia partnere. 

Dialogas žmogaus teisių klausimais tebebus svarbus santykių su Kinija aspektas. Kitas logiškas 

žingsnis ES ir Indijos santykiuose būtų derybos dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo; ES 

toliau nagrinės būdus, kaip įtraukti Indiją į šią veiklą. 

ES toliau atidžiai stebės įvykius Korėjos pusiasalyje, kad paskatintų stabilumą. Įsigaliojus naujai 

teisinei sistemai, ES toliau tobulins santykius su Korėjos Respublika siekdama strateginės 

partnerystės.

ES aktyviai stebės įvykius Mianmare (Birmoje) ir rems regionines bei JT pastangas siekiant padėti 

pereiti prie demokratijos, visų pirma rengiantis 2010 m. planuojamiems rinkimams.

ES toliau aktyviai vykdys veiklą Afganistane ir Pakistane, įgyvendindama ES veiksmų Afganistane 

ir Pakistane stiprinimo planą, kartu atsižvelgdama į regioninį aspektą. ES yra įsipareigojusi 

palaikyti ryšius su naująja Afganistano Vyriausybe, kad padėtų šaliai įveikti sunkumus, su kuriais ji 

susiduria. 
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Lotynų Amerika ir Karibų jūros regionas

Bus toliau plėtojami santykiai su Lotynų Amerika. 6-ajame ES ir LAKR aukščiausiojo lygio 

susitikime, kuris turi įvykti pirmąjį 2010 m. pusmetį, bus užtikrinta tolesnė su veiksmų planu 

susijusi veikla ir bus sukurtas ES ir LAKR fondas. Aukščiausiojo lygio susitikimas su Meksika ir 

ketvirtasis ES ir Brazilijos aukščiausiojo lygio susitikimas įvyks atitinkamai pirmąjį ir antrąjį 

2010 m. pusmetį. Taip pat bus toliau dirbama užtikrinant tolesnę veiklą, susijusią su strateginėmis 

partnerystėmis ir veiksmų planais, kurie buvo sudaryti su Meksika ir Brazilija.

Taip pat bus puoselėjami santykiai su atskiromis šalimis ar šalių grupėmis ir šiuo tikslu 18 mėnesių 

laikotarpiu bus rengiami reguliarūs dvišaliai aukščiausiojo lygio susitikimai su Čile, Centrine 

Amerika, Andų bendrija, CARIFORUM ir MERCOSUR.

Bus ypač akcentuojamas asociacijos susitarimų su Centrinės Amerikos šalimis sudarymas bei 

pasirašymas ir daugiašalio susitarimo su Andų bendrija pasirašymas, taip pat derybų dėl asociacijos 

susitarimo su MERCOSUR atnaujinimas ir tęsimas.
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