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PREZIDENTVALSTU SPĀNIJAS, BEĻĢIJAS UN UNGĀRIJAS

18 MĒNEŠU DARBA PROGRAMMA

IEVADS

Šajā dokumentā izklāstīta prezidentvalstu Spānijas, Beļģijas un Ungārijas kopīgā darba programma, 

kas aptver laiku no 2010. gada janvāra līdz 2011. gada jūnijam. Tā sastāv no divām daļām. Pirmajā 

daļā iekļauts programmas stratēģiskais pamats, kas ļauj to aplūkot plašākā kontekstā, konkrēti –

vairāk saistībā ar ilgtermiņa mērķiem, kas turpinās trīs secīgu prezidentvalstu laikā. Šā iemesla dēļ 

un saskaņā ar Padomes reglamentu par šo daļu notika apspriedes ar turpmākām prezidentvalstīm –

Poliju, Dāniju un Kipru. Otro daļu veido operatīvā programma, kurā aplūkoti tie jautājumi, ar 

kuriem paredzēts strādāt turpmāko 18 mēnešu laikā.

Visas trīs prezidentvalstis īstenot savas attiecīgās funkcijas, pamatojoties uz jauno Līgumu, kurš 

stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī. Tās veiks visus vajadzīgos centienus, lai nodrošinātu jauno 

noteikumu labu darbību. Tas nozīmē arī ļoti ciešu sadarbību triju prezidentvalstu starpā, kā arī starp 

tām un jauno Eiropadomes priekšsēdētāju un Augsto pārstāvi, kurš vadīs Ārlietu padomi. Līdztekus 

tam prezidentvalstis ļoti paļausies uz jaunās Komisijas ieguldījumu, pamatojoties uz politiskajām 

pamatnostādnēm, ko Komisijas priekšsēdētājs izklāstīja 2009. septembrī un kas izklāstītas tās darba

programmā. Tās ļoti cieši sadarbosies arī ar Eiropas Parlamentu, kura nozīme Lisabonas Līgumā ir 

būtiski palielinājusies.
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I DAĻA

STRATĒĢISKAIS PAMATS

Ātri mainīgā pasaulē mēs saskaramies ar iepriekš nepieredzētām problēmām, kuras jārisina 

apņēmīgi un kopīgi. Tikai kopīgi rīkojoties Eiropas Savienības kontekstā, mēs spēsim uzņemties 

vadošo lomu un būtiski ietekmēt svarīgus jautājumus pasaules mērogā.

Mums jāstrādā, lai Savienību padarītu tuvāku pilsoņiem un viņu vēlmēm. Tālab mēs sekmēsim 

mērķtiecīgu politiku, no kuras tieši iegūs pilsoņi. To darot, mēs par pamatu varam ņemt jau iepriekš 

sasniegto, kā arī saimnieciskus, sociālus un kultūras resursus, tostarp kultūru daudzveidību, kas 

Eiropā ir unikāla.

Nākamie 18 mēneši būs izšķirīgi, lai ieliktu pamatus pilnīgi ilgtspējīgam izaugsmes modelim, kurš 

efektīvi reaģē uz pašreizējām problēmām un problēmām nākotnē. Lisabonas Līgums uzlabos 

Savienības spējas efektīvāk risināt šīs problēmas.

Uzdevums, kas ir jāatrisina, ir vienotākas un integrētākas Eiropas izveidošana, kura ir spējīga risināt 

pasaules mēroga problēmas. 

°

°     °

Galvēnā prioritāte ir Lisabonas stratēģijas pārskatīšana. Esam iecerējuši likt jaunus stratēģiskus 

politiskus pamatus, lai izveidotu Eiropu, kura ir spējīga tikt galā ar krīzi, sekmējot ilgtspējīgu 

izaugsmi un nodarbinātību, kā arī novatorismu un konkurētspēju, stiprinot sociālo, ekonomisko un 

teritoriālo kohēziju, apkarojot klimata pārmaiņas un uzlabojot enerģētisko drošību. 
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Izstrādājot jaunu stratēģiju, pilnībā ņems vērā progresa ziņojumus par Eiropas un valstu ekonomikas 

atveseļošanas plāniem. To iekļaus Eiropas Nodarbinātības stratēģijas īstenošanā, ņemot vērā 

demogrāfiskas un vides problēmas. Lisabonas stratēģijā laikam pēc 2010. gada jāņem vērā ES 

daudzveidība . Konkrētāk, tajā būtu labāk jāformulē stipra kohēzijas politika, un tai būtu jāsekmē 

labklājības līmeņa izlīdzināšana attiecībā uz tādām teritoriālām vienībām un sociālām grupām, kuras 

atrodas nelabvēlīgā situācijā. Par vienu no jaunās stratēģijas svarīgākajiem mērķiem jāizvirza 

finansiālās krīzes negatīvās ekonomiski sociālās ietekmes mazināšana. 

Pētniecībai, attīstībai un novatorismam arī turpmāk vajadzētu būt galvenajai nozīmei šajā ziņā, 

pamatojoties uz Lisabonas Līguma noteikumiem. Būtu arī pilnībā jāizmanto stiprs un labi 

funkcionējošs vienotais tirgus, tostarp būtu pilnībā jāīsteno četras brīvības. Eiropai ir vajadzīgs 

stiprāks rūpnieciskais pamats, modernizēts pakalpojumu sektors un plaukstoša lauku ekonomika. 

Jaunajā stratēģijā nākamajiem desmit gadiem būtu jāizvirza reālistiski kopīgi mērķi, īpašu 

uzmanību pievēršot izaugsmei un nodarbinātībai. Tajā būtu arī jāpārskata visi īstenošanas 

mehānismi, lai nodrošinātu saskaņotāku un efektīvāku politikas veidošanu. Konkrētāk, būtu ciešāk 

jāiesaista atbilstīgas ieinteresētas personas, tostarp vietējā un reģionālā līmenī, lai panāktu izaugsmi 

un nodarbinātību. Visas trīs prezidentvalstis būtu pilnībā gatavas izskatīt iespējamas jaunas 

Komisijas ierosmes, un tās jo īpaši pauž gandarījumu par pasludināto „ES stratēģiju 2020. gadam” 

un iespējamo kvalitātes sistēmu vispārējas nozīmes pakalpojumiem. 

Finanšu krīze ir atklājusi ekonomiskās un finanšu sistēmas vājās vietas. Finanšu tirgi jāregulē un 

jāpārrauga labāk. Konkrētāk, ir būtiski ātri pabeigt darbu ar tiesību aktu priekšlikumiem, ar kuriem 

izveido Eiropas Sistēmisko risku komiteju un Eiropas uzraudzības iestādes izveidi, lai tās varētu sākt 

darboties līdz 2010. gada beigām. 

Būs ātri jāpabeidz darbs ar tādiem svarīgiem jautājumiem kā, piemēram, pārskatāmība, ietverot 

pamatlīdzekļu novērtēšanas metožu un finansiālu lēmumu pieņemšanas uzlabošanu, piesardzības 

pasākumu stiprināšanu (kapitāla prasības un noteikumi), ietverot pretdarbības mehānismus 

ekonomikas cikliskumam, un kapitāla tirgu infrastruktūras stiprināšana. Trīs prezidentvalstis turpinās 

stiprināt kopējo finanšu pakalpojumu tirgu.
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Būs rūpīgi jāizstrādā, jāīsteno un jāuzrauga piemērotas koordinētas un valstīm piemērotas „izejas 

stratēģijas” attiecībā uz monetārajiem un fiskālajiem stimuliem, lai nodrošinātu atbilstīgus 

priekšnosacījumus tam, lai atjaunotos stabila izaugsme, publisku finanšu stabilitāte, atbalstoša 

saimnieciska un finansiāla vide, nodarbinātība un uzlabotos sociālā kohēzija.

Visos minētajos jautājumos ES arī turpmāk jāizstrādā koordinēta nostāja un jāuzņemas vadošā lomā 

pasaules mērogā, konkrētāk, G20 grupā un Starptautiskajā Valūtas fondā un Pasaules Bankā. Īpaša 

uzmanība būtu jāpievērš eurozonas nozīmei un atbildībai. 

Pamatojoties uz Komisijas veikto novērtējumu jau gūtajiem panākumiem, kā arī plašā konsultāciju 

procesā ar dalībvalstīm, sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību prezidentvalstis vēlreiz 

izskatīs 2008. gada jūlija pārskatīto Sociālo programmu. Turpmākās darbības sociālajā jomā būtu 

veic ar plašu mērogu, ietverot saistības, ko uzņēmās Eiropas Jaunatnes pakta un Jaunatnes 

stratēģijas, Eiropas Dzimumu līdztiesības pakta un Eiropas Ģimenes pakta kontekstā.  Īpaša 

uzmanība būtu jāpievērš ES Veselības stratēģijas 2008.–2013. gadam īstenošanai. 

2010. gads pasludināts par nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gadu. Svarīgs 

mērķis būs apkarot nabadzību un sociālu marģinalizāciju, īpašu uzmanību pievēršot bezdarbam, 

nabadzībā esošiem bērniem, nabadzīgiem strādājošiem un ģimenēm, kurās ir tikai viens no vecākiem.  

Liela nozīme būs arī 2011. gadam – Eiropas Brīvprātīgā darba gadam. 
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Diskriminācijas apkarošana un integrēšanas veicināšana ir visai Eiropas Savienībai kopīgas 

pamatvērtības. Dzimumu līdztiesība ir viens no būtiskākajiem jautājumiem un to integrēs visā 

Lisabonas stratēģijā laikam pēc 2010. gada. Sāks jaunu dzimumu līdztiesības plānu. Prioritāti 

piešķirs jautājumam par vardarbību pret sievietēm un turpmākiem pasākumiem, īstenojot Eiropas 

Dzimumu līdztiesības paktu. Citi svarīgākie sociālie jautājumi ir saistīti ar invalīdu politikas 

integrēšanu, ņemot vērā vispārīgas pieejamības īstenošanu, lai panāktu viņu pilnu iesaistīšanos; ar 

krāpniecības apkarošanu sociālajā un fiskālajā jomā; ar romu integrācijas sociālajiem un 

ekonomiskajiem aspektiem; ar Eiropas sociālā modeļa veicināšanu daudzpusējās un divpusējās 

ārējās attiecībās un ar SDO veicinātās Pienācīga darba nodrošināšanas programmas īstenošanu.

°

°     °

Enerģētikas un klimata tiesību aktu paketes īstenošana un iespējamā pārskatīšana ir visu triju 

prezidentvalstu augstākā prioritāte. ES būs jāsaglabā vadošā loma starptautiskās sarunās klimata 

pārmaiņu jautājumā, ņemot vērā Kopenhāgenas konferences rezultātus (COP 15). Šos rezultātus 

izvērtēs 2010. gada sākumā, īpašu uzmanību pievēršot to ietekmei uz Eiropas rūpniecību un 

ekonomiku un uz iedzīvotājiem.

Izstrādās jaunu Eiropas Enerģētikas rīcības plānu 2010.–2014. gadam, ko paredzēts pieņemt 2010. 

gada pavasara Eiropadomē. Pamatojoties uz jauno enerģētikas plānu, turpinās attīstīt un stiprināt 

Eiropas enerģētikas politiku. Īpašu uzmanību pievērsīs teritoriālai un sociālai kohēzijai saistībā ar 

piekļuvi enerģijai. Prezidentvalstis sekmēs un pastiprinās darbības, lai uzlabotu un sekmētu 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu, ēku energoefektivitāti, enerģētikas infrastruktūru, videi 

labvēlīgus transportlīdzekļus un ražojumus. 



16771/09 ip/IP/ic 10
DQPG LV

Būtisks jautājums arī turpmāk būs enerģētiskā drošība. Pieņems jaunu ES enerģētiskās drošības un 

infrastruktūras instrumentu, kurā pievērsīsies enerģijas avotu, piegādes izcelsmes un tranzīta ceļu 

dažādošanai, kā arī savstarpējas saslēgšanas projektu apzināšanai un to izstrādes veicināšanai. Īpaša 

uzmanība jāvelta lielākai dalībvalstu solidaritātei ārkārtas gadījumos. Būtu jāuzlabo reģionāli vai 

divpusēji solidaritātes mehānismi, ar kuriem risina piegāžu pārtraukumus. Tā kā enerģētiskās 

drošības stiprināšanai un klimata pārmaiņu problēmas risināšanai ir svarīga energoefektivitāte, 

pieņems vērienīgu atjauninātu Energoefektivitātes rīcības plānu.

Izvērtējot kopīgo transporta politiku, tieksies panākt videi labvēlīgus transporta līdzekļus un 

intermodālo pārvadājumu uzlabošanu. Turklāt prioritārā kārtībā pārskatīs Eiropas transporta tīklus.

Prioritāte ir arī bioloģiskās daudzveidības zuduma apturēšana, tostarp aizsargājot mežus pret 

dabiskām briesmām, un sakarā ar to izstrādās kompleksu Eiropas Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 

laikam pēc 2010. gada. Vēl viena svarīga jauna tēma ir dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas 

attīstīšana, jo īpaši ilgtspējīgas ūdens izmantošanas izvēršana, kas ir būtiski, lai sekmētu tīra un droša 

ūdens vispārīgu pieejamību gan Eiropas iedzīvotājiem, gan ekosistēmām.

Kohēzijas politika arvien ir ES solidaritātes instruments, lai palīdzētu dalībvalstu un reģionu 

konverģencei, atvieglotu strukturālas grūtības un stiprinātu konkurētspēju. Kohēzijas politika arī 

turpmāk sekmēs Līgumā noteikto pamatmērķu sasniegšanu.

Šajā sakarībā īpaša nozīme būs ES stratēģijas Donavas reģionam sākšanai un īstenošanai. 

Prezidentvalstis atbalsta jaunas nomaļo reģionu stratēģijas izstrādi un piemērošanu.
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Lauksaimniecība kā stratēģiska nozare ir ļoti svarīga citu ekonomikas nozaru darbībai, un tā ir 

pamats lauku apvidu sociāli ekonomiskai attīstībai. Izšķirīgas būs gaidāmās apspriedes par kopējo 

lauksaimniecības politiku laikam pēc 2013. gada.  Turpmākās reformas galvenie jautājumi būs 

kopējās lauksaimniecības politikas abu pīlāru stiprināšana un pārtikas nodrošinājuma, pārtikas 

nekaitīguma, ilgtspējas un novatorisma veicināšana, kā arī reakcija un pasaules mēroga problēmām. 

Jūras resursi jāizmanto un jāekspluatē ilgtspējīgi. Tādēļ ārkārtīgi svarīga zivsaimniecības nozares 

izdzīvošanai būs kopējās zivsaimniecības politikas reforma. Tās galvenais mērķis būs 

zvejniecības darbību vadība, lai nodrošinātu tās ilgtspēju ekonomikas, sociālajā un vides ziņā, 

paturot prātā svarīgākos negatīvos faktorus – pārmērīgu zveju un pārmērīgu flotes jaudu.

°

°     °

Visas trīs prezidentvalstis pievērsīsies jaunās brīvības, drošības un tiesiskuma jomas attīstības 

daudzgadu programmas (Stokholmas programmas) efektīvai īstenošanai. Galvenais uzdevums 

būs nodrošināt pamatbrīvību un privātuma ievērošanu, līdztekus saglabājot pēc iespējas augstāko 

aizsargātības un drošības līmeni Eiropā. Lai rastu pareizo līdzsvaru starp tiesībaizsardzības 

pasākumiem un pasākumiem, ko veic personu tiesību aizsardzībai, ārkārtīgi svarīgs ir tiesiskums un 

starptautiski aizsardzības noteikumi. Turpinās konsolidēt Eiropas tiesiskuma telpas sasniegšanu. 

Prioritāti piešķirs mehānismiem, kuri veicina cilvēku piekļuvi tiesām, nodrošinot ikvienam taisnīgu 

un vienkāršu piekļuvi tiesiskumam. Īpašu uzmanību pievērsīs vispārīgajam savstarpējas atzīšanas 

principam un tiesību aktu saskaņošanai un konsolidēšanai. Turpinās padziļināt un – pamatojoties uz 

saskaņotiem kritērijiem – paplašināt Šengenas telpu.
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Progresīvas un visaptverošas Eiropas migrācijas un patvēruma politikas veidošana joprojām ir 

svarīgs Eiropas Savienības politikas mērķis. Eiropas Imigrācijas un patvēruma pakts būs pamatā 

jaunām norisēm šajā jomā, kā arī darbībām, kas plānotas vispārējas pieejas migrācijai īstenošanai. 

Augstākā prioritāte arvien ir Savienības drošības uzlabošana un Eiropas iedzīvotāju dzīvības un 

drošības aizsardzība. Turpinās cīņu pret terorismu, organizētu un pārrobežu noziedzību, cilvēku 

tirdzniecību un narkotiku nelikumīgu tirdzniecību, ciešāk sadarbojoties dalībvalstīm, ES iestādēm 

un kompetentajām aģentūrām. Visbeidzot, vēl uzlabos šīs politikas ārējo dimensiju.

°

°     °

Turpināsies paplašināšanās process atjauninātā konsensa par paplašināšanos kontekstā. Darba 

programmā prioritāte būs pievienošanās sarunu beigšana ar Horvātiju un pievienošanās līguma 

parakstīšana un ratificēšana. Pieliks centienus, lai izveidotu priekšnosacījumus noturīgu un 

saskatāmu panākumu gūšanai pievienošanās sarunās ar Turciju. Notiks turpmāki pasākumi saistībā 

ar Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pievienošanās pieteikumu. Prezidentvalstis 

pievērsīsies Albānijas, Islandes un Melnkalnes dalības pieteikumiem atbilstīgi Līguma 

noteikumiem.

ES arī turpmāk stiprinās Rietumbalkānu ES izredzes ar stabilizācijas un asociācijas procesa un 

Saloniku programmas starpniecību. ES palīdzēs reģiona stabilitātei un labklājībai, izmantojot visus 

tās rīcībā esošus instrumentus.

Eiropas drošību stabilitāti un labklājību sekmēs arī, pilnībā īstenojot Eiropas kaimiņattiecību 

politiku, lai nodrošinātu ilgtspējīgu ekonomisku attīstību un stabilitāti reģionā. Koordinēti un 

līdzsvaroti stiprinās gan Austrumu partnerību, gan Savienību Vidusjūrai. 
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ES centīsies uzlabot ES ārējās rīcības efektivitāti, saskaņotību un publicitāti, lai uzlabotu 

autentiskas, efektīvas daudzpusējas sistēmas veidošanos. To darīs, ņemot vērā ES intereses un 

nedalāmas vērtības, kuras ir pamatā ES kopīgam projektam un drošībai. Jauna Augstā pārstāvja  

posteņa izveidošana un Eiropas Ārējās darbības dienesta izveide ļaus stiprināt ES nozīmi 

starptautiskajā arēnā. Turpinās attīstīt ES attiecības ar svarīgākajiem divpusējiem un reģionāliem 

partneriem, konkrētāk – organizējot sanāksmes augstākajā politiskajā līmenī. 

Kopējā tirdzniecības politika arvien ir būtisks ES daudzpusējās darbības aspekts. ES arī turpmāk 

īstenos divējādu pieeju, cenšoties panākt pasaules mēroga visaptverošu un līdzsvarotu nolīgumu 

Dohas sarunu kārtā, vienlaikus turpinot reģionālus un divpusējus tirdzniecības nolīgumus un 

īstenojot spiedienu, lai vēl vairāk uzlabotu piekļuvi tirgiem.

Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzība un veicināšana un to pilnīga integrēšana visās ES 

politikas jomās arī turpmāk būs prioritāte ES ārējās attiecībās.

ES ir lielākais līdzekļu devējs un lielākais tirdzniecības partneris, un šādā statusā tā arī turpmāk 

mudinās panākt starptautiskas saistības attiecībā uz palīdzības apjomu un kvalitāti, kā arī 

stratēģisku partnerību ar jaunattīstības valstīm, jo īpaši saistībā ar Tūkstošgades attīstības 

mērķiem. Īpašu uzmanību pievērsīs jaunattīstības valstu vajadzībām saistībā ar pasaules finansiālo 

un ekonomisko krīzi. Būtu jāstiprina to spējas pielāgoties klimata pārmaiņām, kā arī līdzekļi, ko tās 

velta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, pārtikas nodrošinājumam un ilgtspējīgai attīstībai.

Turpinās attīstīt civilas un militāras spējas. Eiropas Savienībai būtu jābūt spējīgai piedalīties krīžu 

pārvarēšanā un konfliktu stabilizēšanā un atrisināšanā, izmantojot iepriekšminētās spējas. ES 

turpinās ciešu sadarbību ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, NATO, EDSO, ĀS un citām 

reģionālām organizācijām krīzes pārvarēšanas jomā.
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Prezidentvalstis atbalstīs konsulārās aizsardzības attīstību visiem Eiropas pilsoņiem ne vien ārpus 

Eiropas Savienības teritorijas, bet arī, viņiem ceļojot un dzīvojot citās dalībvalstīs.

°

°     °

Iepriekšminētās problēmas var atrisināt un iepriekšminētos mērķus var sasniegt vienīgi tad, ja ES 

būs vajadzīgie instrumenti tās mērķu īstenošanai.

Budžeta pārskatīšana ļaus apspriest to, kā Savienības finanšu līdzekļus pielāgot tās mērķiem, 

izstrādājot budžetu, kura pamatā ir kopīga politika un kurā atspoguļoti Savienības jaunie uzdevumi. 

Izstrādājot jaunu finanšu plānu, visas trīs prezidentvalstis sadarbībā ar Komisiju apspriedīs gan 

nākotnē paredzamos Savienības resursus, gan ES politiku, piemēram, kohēzijas, lauksaimniecības, 

enerģētikas, vides un pētniecības, attīstības un novatorisma politiku, kā arī ES ārējo rīcību, 

ievērojot Līgumu nosacījumus un 2005. gada decembra Eiropadomes secinājumus. 

Lisabonas Līgums, kurš stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, ļaus Savienībai darboties efektīvāk 

un demokrātiskāk, jo īpaši saistībā ar to, ka tajā ir vienkāršotas lēmumu pieņemšanas procedūras un 

noteikti jauni juridiskie pamati. Prezidentvalstis turpinās vajadzīgo darbu, lai nodrošinātu Līguma 

pilnīgu un visaptverošu piemērošanu.

***
**
*
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II DAĻA

DARBĪBAS PROGRAMMA

VISPĀRĒJAS LIETAS – HORIZONTĀLI JAUTĀJUMI

Jauns Līgums

Lisabonas Līguma stāšanās spēkā ir devusi Savienības darbībai jaunu tiesisku pamatu. 

Sagatavošanas darbi, kas veikti tā piemērošanai, ļāvuši Līgumam raiti stāties spēkā. Vairāki 

noteikumi arvien vēl ir jāīsteno vai jāpabeidz. Tālab Eiropadomes priekšsēdētājs, visas trīs 

prezidentvalstis, Komisija un Augstais pārstāvis turpinās šo darbu steidzamā kārtā.

Būtu pilnībā jāizmanto jaunajā Līgumā noteiktās iespējas, jo īpaši attiecībā uz iedzīvotāju ierosmes 

tiesībām, ES pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai un 

valstu parlamentiem piešķirto jauno lomu.

Lisabonas stratēģija pēc 2010. gada (ES 2020)

Visām trim prezidentvalstīm būtiska prioritāte būs spēkā esošās Lisabonas stratēģijas 

pārskatīšana. Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumiem Lisabonas stratēģijai laikam pēc 2010. 

gada un ņemot vērā Felipe González vadītās pārdomu grupas darbu, kā arī Eiropas Parlamenta un 

padomdevēju iestāžu (EESK, RK) ieguldījumu, prezidentvalstis strādās ar pamatu, lai risinātu 

Eiropas Savienības pilsoņiem vissvarīgākās problēmas.

Politiskajā pamatā pievērsīsies nākotnes ekonomiskām, nodarbinātības, sociālām, vides problēmām 

un jautājumam par Lisabonas stratēģijas laikam pēc 2010. gada mērķiem, īpašu uzmanību 

pievēršot izaugsmei un darbavietām. Pārvaldības ziņā pašai Eiropadomei arī turpmāk būs galvenā 

loma procesa vadīšanā. 
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Pārskatot spēkā esošo Lisabonas stratēģiju, pievērsīsies visiem īstenošanas mehānismu aspektiem, 

tostarp pārvaldībai un dažādu ieinteresēto pušu iesaistīšanai.

Laikā tūlīt pēc finanšu, ekonomiskās un nodarbinātības krīzes jaunajā stratēģijā noteikti ņems vērā 

pirmo novērtējumu rezultātus par Eiropas un valstu ekonomikas atveseļošanas plānu ietekmi. Citas 

sastāvdaļas un elementus, kas jāizskata Lisabonas stratēģijā laikam pēc 2010. gada, izstrādās 

detalizētāk atbilstīgās pozīcijās. 

Būtiska ir iekšējā tirgus pareiza darbība un padziļināšana. Mūsu kopīgs mērķis ir pabeigt pilnībā 

integrēta iekšējā tirgus izveidi, kurā ir pienācīgi nodrošinātas četras brīvības.

Klimata pārmaiņas un enerģētiskā drošība

Klimata pārmaiņu apkarošanai pašreizējais attīstības modelis jāpārveido par modeli ar zemu 

oglekļa dioksīda emisiju līmeni , samazinot atkarību no fosilā kurināmā. Tas uzlabos enerģētisko 

drošību un sekmēs jaunu ekonomiskās darbības jomu stiprināšanu. Vajadzīgā siltumnīcefekta gāzu

emisiju samazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām ir nedalāmi saistītas, un, to pārturot 

prātā, ir svarīgi izstrādāt piemērotu koordinētu un efektīvu rīcības plānu. Tādējādi rīcība klimata 

pārmaiņu apkarošanai ir arī iespēja stiprināt ilgtspējīgus aspektus nozaru politikā, no kurām pati 

svarīgākā ir enerģētikas, transporta politika, pētniecības, attīstības un novatorisma politika, 

kohēzijas politika, kopējā lauksaimniecības politika, (KLP) un kopējā zivsaimniecības politika 

(KZP), kā arī migrācijas politika un ar tām saistītā finansiālā ietekme. ES būtu arī turpmāk 

jāuzņemas aktīva loma, veicinot starptautisku sadarbību.

Trīs prezidentvalstis vislielāko uzmanību pievērsīs turpmākiem pasākumiem pēc Kopenhāgenas 

konferences.
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Lai stiprinātu enerģētisko drošību, kura ir svarīga arī ES ekonomiskai attīstībai, jāpastiprina 

centieni, lai savstarpēji saslēgtu un dažādotu enerģijas piegādātājus, avotus un piegādes ceļus. Lai 

risinātu piegādes pārtraukumus, būtu jāizveido jauni elastīgi, efektīvi un pārskatāmi krīzes 

reaģēšanas mehānismi naftas un gāzes piegādēm. Viens no būtiskākajiem līdzekļiem enerģētiskās 

drošības stiprināšanai ir energoefektivitāte, tostarp Energoefektivitātes rīcības plāna pārskatīšana. 

Ir ļoti svarīgi apzināt un likvidēt šķēršļus investīcijām savstarpējas saslēgšanas projektos, 

atjaunojamā enerģijā un fosilā kurināmā ilgtspējīgā izmantošanā. Ļoti nozīmīgas ir ārējās attiecības 

enerģētikas jomā. Būtu jāizvērš veidu un līdzekļu dažādošana. Tādēļ Savienībai dialogā ar 

piegādātājām, tranzīta un patērētājām valstīm būtu jāieņem vienota nostāja ar enerģētiku saistītos 

ārējos jautājumos.

Finanšu shēmas starpposma pārskatīšana / nākamais finanšu plāns

Visas trīs prezidentvalstis pievērsīs ļoti lielu uzmanību pašlaik notiekošajam ES budžeta un 

politikas pārskatīšanas procesam. Šis process piedāvā iespēju apspriest, kā Eiropas budžets būtu 

jāpielāgo problēmām, kas jārisina visām dalībvalstīm. Rezultātā jāizstrādā budžets, kura pamatā ir 

kopīga politika un kurā atspoguļotas Savienības jaunās problēmas. 

Šajā sakarībā un lai sagatavotu nākamo finanšu shēmu, prezidentvalstis sadarbībā ar Komisiju 

apspriedīs pašu resursu nākotni un ES 2020. gada stratēģijas mērķus un izdevumus kopīgai 

politikai, piemēram, pētniecībai, attīstībai un novatorismam, enerģētikai, videi, ārējai palīdzībai, 

kohēzijas politikai un lauksaimniecībai. To darīs saskaņā ar Līguma noteikumiem un 2005. gada 

Eiropadomes secinājumiem. 

Prezidentvalstis koncentrēs centienus arī tam, lai apspriedes par ES pašu resursiem un izdevumiem 

notiktu vienlaicīgi, ievērojot pietiekamības, pakāpeniskuma, taisnīguma un solidaritātes principus, 

jo jāsaglabā līdzsvars starp reformām un izdevumu stabilitāti.
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Kohēzijas politika, teritoriālā kohēzija un pilsētu attīstība

Kohēzijas politikas mērķis ir palīdzēt mazināt atšķirības starp dažādu reģionu attīstības līmeņiem, 

tādējādi liekot pamatus līdzsvarotai un ilgtspējīgai ekonomiskai, sociālai un teritoriālai attīstībai. 

Tas ir svarīgi arī nākotnē. Tā ir arī nozīmīgs līdzeklis, lai īstenotu vienoto tirgu un vienotu valūtu.

Trīs prezidentvalstis tieksies izvērst plašas un padziļinātas debates par reģionālo politiku laikā pēc 

2014. gada. Tas piedāvās iespēju analizēt un rūpīgi apspriest Stratēģisko ziņojumu 2010. gadam un 

5. kohēzijas ziņojumu.

Prezidentvalstis turpinās darbu ar politikas nākotni, īpašu uzmanību pievēršot tās struktūrai un tās 

noteikumu un procedūru vienkāršošanai. Tās kopīgi rīkosies, lai izvērtētu un pārskatītu Kohēzijas 

politikas teritoriālās dimensijas aspektus un teritoriālo darba programmu, kas jāpieņem 2011. gadā. 

Pilsētu attīstības ziņā visas trīs prezidentvalstis turpinās darbu ar Leipcigas hartas īstenošanu. 

Prioritārās jomas būs integrēta pilsētvides atjaunošana, klimata pārmaiņu, ekonomiskās krīzes un 

demogrāfisku problēmu dimensija pilsētās. . 

Attiecībā uz mājokļu politiku, jo īpaši pilsētās, prezidentvalstis pievērsīsies sociālās kohēzijas, 

mājokļu kvalitātes un ēku energoefektivitātes jautājumiem, it īpaši pilsētvides atjaunošanas 

programmām.
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Donavas stratēģija

Eiropadome 2009. gada jūnijā aicināja Komisiju līdz 2010. gada beigām nākt klajā ar ES stratēģiju 

Donavas reģionam. Trīs prezidentvalstis turpinās šo ierosmi, kura labi atbilst ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem. Īpašas problēmas jārisina integrētā pieejā, ievērojot katras iesaistītās dalībvalsts īpašos 

apstākļus. Šajā sakarībā noteikti risinās reģiona attīstības aspektus vides, transporta, sociāli 

ekonomiskā un kultūras ziņā, kā arī šīs stratēģijas ārējo dimensiju, kura attiecas uz Donavas 

sadarbības procesa valstīm. Tie būtu jāattīsta papildus jau esošai ES politikai reģionā.

Nomaļi reģioni

Prezidentvalstis uzskata, ka ir jāizpēta iespēja izstrādāt jaunu ES nomaļu reģionu stratēģiju, 

ievērojot Komisijas 2008. gada 17. oktobra paziņojumu „Tālākie reģioni: Eiropas priekšrocība” 

Šajā ziņā tās gaida Komisijas priekšlikumu pieņemšanu.

Integrēta jūrniecības politika

Visas trīs prezidentvalstis turpinās darbu, lai izveidotu integrētu ES jūrniecības politiku, un tās 

sāks darbu pie visiem priekšlikumiem un ierosmēm, kas iezīmētas Komisijas iesniegtajā zilajā 

grāmatā.
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Paplašināšanās

Prezidentvalstis turpinās darbu pie paplašināšanās atbilstīgi 2006. gada decembra Eiropadomes 

secinājumiem. 

Gadījumā, ja tiks noslēgtas pievienošanās sarunas ar Horvātiju, prezidentvalstis nodrošinās 

pievienošanās līguma ātru izstrādi galīgajā redakcijā un jaunās dalībvalsts raitu integrāciju. 

Pievienošanās sarunas ar Turciju aktīvi turpinās saskaņā ar atbilstīgajiem Padomes secinājumiem, 

un notiks turpmāki pasākumi saistībā ar Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 

pievienošanās pieteikumu. 

Albānijas, Islandes un Melnkalnes dalības pieteikumus izskatīs atbilstīgi Līguma noteikumiem. 
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EKONOMIKA UN FINANSES

Ekonomiskās politikas koordinācija

Nostiprinoties ekonomikas atlabšanai pēc finanšu krīzes un tai sekojošās recesijas, Padomei būs 

vērīgi jāseko saskaņotas un koordinētas pieejas nodrošināšanai, lai atjaunotu priekšnosacījumus 

stabilai un noturīgai izaugsmei. Šajā pieejā būs jārisina vājās vietas ekonomikas struktūrā un 

jāuzlabo iespējamā izaugsme, pamatojoties uz stingra makroekonomiskās stabilitātes pamata un 

izmantojot kompleksu stratēģiju strukturāliem uzlabojumiem.  Konkrētāk, visas trīs 

prezidentvalstis pievērsīsies turpmākiem pasākumiem pēc Eiropas ekonomikas atveseļošanas 

plāna, ietverot finansiālus glābšanas plānus, piemērotu „izeju” no valsts atbalsta pasākumiem, 

budžeta politiku un struktūrreformas. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš ekonomiskās politikas 

koordinācijai, lai veidotu sinerģijas, novērstu ilglaicīgus vienotā tirgus kropļojumus un nodrošinātu 

piemērotus efektīvus vienlīdzīgus noteikumus; ļoti svarīgi ir vienotā tirgus aspekti.

Prezidentvalstis nodrošinās, ka turpina ekonomiski pareizi piemērot Stabilitātes un izaugsmes 

paktu, sekmējot fiskālās politikas pakāpenisku pārorientēšanu ilgtspējas virzienā. Jāveic papildu 

pasākumi, lai liktu pamatu līdzsvarotākai ilgtspējīgai izaugsmei. Šajā sakarībā prezidentvalstis 

īpašu uzsvaru liks uz „izejas stratēģijām”, kuru mērķis ir atvieglot atgriešanos pie parastas 

situācijas tirgos un izvairīties no to panākumu zaudēšanas, kas gūti, stabilizējot finanšu nozari. 

Šādas stratēģijas nodrošinās saskaņotību starp īstermiņa pasākumiem ekonomikas atlabšanas 

atbalstīšanai un stabilizēšanai un galvenajām prasībām, lai uzlabotu publisko finanšu kvalitāti un 

pieņemtu atbilstīgus noteikumus novecojošas sabiedrības izmaksām. Tās būtu jāīsteno koordinēti, 

ņemot vērā īpašo situāciju atsevišķās valstīs.
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Finanšu tirgi un pakalpojumi

Šajā nozarē tuvākajā nākotnē pievērsīsies finanšu nozares atbalsta pasākumu kopuma un „izejas 

stratēģiju” koordinēšanai, lai ņemtu vērā iespējamus blakusefektus.

ES jau ir veikusi vēl nepieredzētus pasākumus finanšu tirgu stabilitātes un kredītu plūsmu 

atjaunošanai. Tie ir jāpapildina ar plašu finanšu pakalpojumu reglamentēšanas reformu, lai 

novērstu krīzes atkārtošanos un atjaunotu ticību finanšu nozarei. Uzvaru liks uz pasākumiem, lai 

sekmētu pamatotību, integritāti un pārskatāmību un lai nodrošinātos pret draudiem visai sistēmai 

un pret pārmērīga riska uzņemšanos. 

Ārkārtīgi svarīga ir jaunā Eiropas makrolīmeņa un mikrolīmeņa uzraudzības sistēma. 

Mikrouzraudzības līmenī steidzami jāizveido Eiropas uzraudzības iestādes (EUA) bankām, 

apdrošināšanai un vērtspapīriem. Makrouzraudzības līmenī Eiropas Sistēmisko risku komiteja 

uzraudzīs un novērtēs iespējamos draudus finansiālai stabilitātei. Jaunā struktūra būtu pilnībā 

jāizveido līdz 2010. gada beigām. Lai novērstu krīzes atkārtošanos, par prioritāti būtu jānosaka 

starptautiska makroekonomiska koordinācija, pamatojoties uz ciešu sadarbību starp SMF, FSB un 

uzraudzības iestādēm. 

Ilgtermiņa perspektīvā darbs būtu jāvērš uz to, lai labotu krīzes atklātās vājās vietas finanšu 

pakalpojumu regulējumā. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus noteikumus uzņēmējiem attiecībā uz 

finanšu tirgiem un pakalpojumiem, ES ir jāpieliek visi centieni, nodrošinot, ka jebkādu jaunu 

pasākumu ieviešana attiecībā uz finanšu tirgiem un pakalpojumiem ir labi saskaņota ar citiem 

tirgus dalībniekiem un ka tā neizraisa negodīgu konkurenci, lai sekmētu stabilus un 

konkurētspējīgus pasaules mēroga tirgus. 
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Starptautiski aspekti

Būs jānodrošina turpmāki pasākumi pēc nolīguma par klimata pārmaiņām (Kopenhāgenas 

UNFCC konference).

Turpmāki pasākumi pēc EIB ārējo pilnvaru starpposma pārskatīšanas notiks 2010. gadā.

Visas trīs prezidentvalstis vērīgi sekos ES nostājai un koordinēs to pašlaik notiekošajā G20 procesā 

finanšu ministru un augstākajā līmenī, lai veiktu turpmākus pasākumus un nodrošinātu to 

vienošanos īstenošanu, kas panāktas G20 valstu vadītāju sanāksmēs Vašingtonā, Londonā un 

Pitsburgā. Prezidentvalsts aktīvi iesaistīsies procesā, palīdzot izstrādāt ES nostāju G20 sanāksmēs 

un pārstāvot un aizstāvot ES intereses. Pamatojoties uz stabilu ES pieredzi 2008. gada novembrī 

pieņemtā G20 rīcības plāna īstenošanā, prezidentvalstis pieliks visus centienus, lai nodrošinātu, ka 

ES arvien ir vadībā, īstenojot G20 pasākumus. 

Finanšu jautājumus skatīs arī starptautiskos forumos, piemēram, ASEM un Savienībā Vidusjūrai.
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Nodokļi

Netiešo nodokļu jomā trīs prezidentvalstis prioritāti piešķirs noteikumu modernizācijai attiecībā uz 

kopīgu pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un nodokļu krāpniecības apkarošanu. Attiecībā uz 

PVN sistēmu varētu turpināt darbu ar apdrošināšanas un finansiāliem pakalpojumiem, rēķinu 

izrakstīšanas noteikumiem un ar PVN piemērošanu pasta pakalpojumiem. Prezidentvalstis 

iecerējušas atgriezties pie priekšlikuma par PVN režīmu ceļojumu aģentūrām. Saistībā ar nodokļu 

krāpniecības apkarošanu notiks pārrunas par apgrieztā nodokļa iekasēšanas mehānisma noteikšanu, 

lai novērstu krāpniecību ar siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotām. Aktīvi turpinās darbu pie regulas 

par administratīvu sadarbību PVN jomā pārstrādāšanas. Īpašus centienus pieliks arī, pārskatot 

enerģijas nodokļu direktīvu, kad būs saņemts Komisijas priekšlikums. 

Attiecībā uz tiešajiem nodokļiem prezidentvalstis turpinās darbu ar priekšlikumu uzlabot 

mehānisma  nodokļu uzlikšanai uzkrājumiem darbību Eiropas Savienībā un saistībā ar trešām 

valstīm. Tās centīsies arī pabeigt darbu ar jaunām direktīvām par administratīvu sadarbību nodokļu 

noteikšanā un par savstarpēju palīdzību nodokļu atgūšanā. Prezidentvalstis centīsies panākt 

vienošanos ar trešām valstīm par sadarbību un informācijas apmaiņu tiešo nodokļu jautājumos, kā 

arī panākt nodokļu jomas labas pārvaldības principu vispārīgu atzīšanu. Prezidentvalstis arī turpmāk 

sekmēs Rīcības kodeksa jautājumu darba grupas darbu, lai padarītu atgriezeniskus  nelabvēlīgus 

nodokļu konkurences pasākumus, un virzīs tās darba paketes jautājumu risināšanu, konkrētāk –

ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu, saitēm ar trešām valstīm, pārskatāmību un informācijas 

apmaiņu, veicot cenu veidošanas un administratīvās prakses apmaiņu. Visbeidzot, būtu jāturpina 

darbs pie valstu nodokļu sistēmu labākas koordinācijas.

Lisabonas stratēģija pēc 2010. gada

Lisabonas stratēģijas pārskatīšana ir komplekss uzdevums, kurā iesaistīti dažādi Padomes sastāvi un 

ko veic trīs prezidentūru laikā. Atjauninātās stratēģijas pamatā būs pašlaik spēkā esošās Lisabonas 

stratēģijas izvērtējums, tajā būtu jāņem vērā sekas un problēmas saistībā ar pašreizējo pasaules 

mēroga finansiālo un ekonomisko krīzi, un tā būtu jāvērš uz Savienības ilgtermiņa mērķu 

sasniegšanu. 
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Augsta izaugsmes potenciāla saglabāšanai stabilas labklājības nodrošināšanai ES ir būtiska stipra 

ekonomiskās politikas pamatstratēģija. Plašu un nopietnu ekonomisku reformu programma pašlaik ir 

vēl būtiskāka nekā iepriekšējās Lisabonas stratēģijas desmitgadē, ņemot vērā krīzi un iedzīvotāju 

novecošanu.

Kad dalībvalstis būs izkļuvušas no krīzes, to budžeta un strukturālā situācija būs atšķirīga, attiecīgi, 

pamatnostādņu definēšanas procesam būs jābūt pietiekami elastīgam, lai ievērotu atsevišķu 

dalībvalstu vajadzības, un tam līdztekus būs jāsekmē vispārīgi mērķi – palielināt konkurētspēju, 

ilgtspēju un labklājību ilgtermiņā.

ES budžets

Visas trīs prezidentvalstis īpašu uzmanību pievērsīs ES budžeta pārskatīšanai, tiklīdz Komisija 

būs nākusi klajā ar paziņojumu. Darbus pie Finanšu regulas pārskatīšanas sāks, tiklīdz Komisija 

būs iesniegusi priekšlikumu. Sagatavošanās darbus nākamajam finanšu plānam sāks 18 mēnešu 

perioda beigās. Pēc tam, kad Komisija būs nākusi klajā ar daudzgadu finanšu shēmas regulu un 

citiem jautājumiem saistībā ar jauno budžeta procedūru, prezidentvalstis sāks strādāt ar šo būtisko 

jautājumu. Izskatīs lēmumu par „pašu resursiem", pamatojoties uz Komisijas ziņojumu.

Statistika

Visas trīs prezidentvalstis sekmēs Eiropas Statistikas prakses kodeksa īstenošanu, konkrētāk, 

statistikas datu kvalitātes, uzticamības un pārskatāmības uzlabošanu. 
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Atbilstīgi mērķim – līdz 2012. gadam samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem par 25% –

prezidentvalstis veicinās politiku, kura vērsta uz sloga mazināšanu respondentiem un izmaksu un 

ieguvumu samēra uzlabošanu, kā arī – līdztekus tam – uz statistikas datu lietotāju informācijas 

pieprasījumu apmierināšanu. Lai panāktu šo mērķi, šādā politikā pievēršas plašākai informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju izmantošanai. Šajā sakarībā īpaši lietderīgi ir sekmēt uzņēmumu datu 

vākšanas sistēmas un statistikas datu elektroniskas apmaiņas sistēmas.
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KONKURĒTSPĒJA

Vienotais tirgus

Iekšējais tirgus arvien ir Eiropas integrācijas kodols un tālab tam ir pastāvīgi jāvelta uzmanība no 

visām iesaistītajām pusēm ES mērogā. Tāpēc visas trīs prezidentvalstis pieliks visus centienus, 

nākot klajā ar ierosmēm vai strādājot, lai aizsargātu, stiprinātu iekšējo tirgu, pabeigtu tā izveidi un 

uzlabotu tā darbību.

Prezidentvalstis strādās ar pašlaik notiekošo vienotā tirgus pārskatīšanu, sekmējot cilvēku brīvu 

pārvietošanos un preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti. Iekšējā tirgus potenciāla pilnīga 

izmantošana ir būtisks instruments ekonomiskās izaugsmes atjaunošanai, un no tā iegūst gan 

uzņēmumi, gan patērētāji. Izskatīs iespēju atcelt pārejas periodus, kuros ierobežo darba ņēmēju 

brīvu kustību no jaunām dalībvalstīm.

Pakalpojumu direktīvas īstenošana ir būtisks elements, lai pabeigtu iekšējā pakalpojumu tirgus 

izveidi, kā arī uzlabotu konkurētspēju visā Eiropā. Tamdēļ prezidentvalstis veicinās efektīvu un 

pārskatāmu direktīvas 39. pantā noteikto savstarpējas novērtēšanas procesu, kurš ļaus izdarīt 

pierādījumos pamatotus politiskos secinājumus, palīdzēs nodrošināt augstas kvalitātes īstenošanu 

visās dalībvalstīs un kā rezultātus Komisija apkopos ziņojumā 2010. gada beigās, attiecīgā gadījumā 

tam pievienojot priekšlikumus papildu ierosmēm.

Labāks regulējums ir pastāvīgi risināms jautājums un, attiecīgi, tas būs prezidentvalstu darbības 

plāna prioritāte. Normatīvās vides uzlabošana Eiropā arvien ir ārkārtīgi svarīgs mērķis. Jāturpina 

centieni, lai nodrošinātu mērķa sasniegšanu – līdz 2012. gadam samazināt administratīvo slogu

uzņēmumiem par 25%. Šajā sakarībā būs svarīga e-valdība, kura vērsta uz administratīvā sloga 

mazināšanu. Prezidentvalstis lēmumu pieņemšanā plašāk izmantos visaptverošus ietekmes 

novērtējumus un vajadzības gadījumā tieksies uzlabot šo instrumentu, piemēram, izvērtējot 

ietekmes novērtējumus un uzlabojot konsultāciju projektu. 
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Prezidentvalstis arī uzskata par svarīgu uzlabotu pašlaik spēkā esošo vienkāršošanas programmu. 

Tās arī sekmēs pieredzes un labākās prakses apmaiņu starp dalībvalstu publiskām pārvaldēm, it 

īpaši attiecībā uz administratīvā sloga mazināšanas metodēm, līdzekļiem un veidiem valstu līmenī. 

Prezidentvalstis cer sagaidīt iespējamas jaunas Komisijas ierosmes labāka regulējuma jomā („gudrs 

regulējums”) un arī turpmāk izstrādās progresa ziņojumus un secinājumus. 

Konkurences jomā sagaidāms, ka Komisija kā turpmāku pasākumu pēc „Baltās grāmatas par 

zaudējumu atlīdzināšanas prasībām saistībā ar EK konkurences noteikumu pārkāpšanu” 2010. gada 

pirmajā pusē iesniegs tiesību akta priekšlikumu, un tādējādi tiks sākts darbs ar šo ierosmi pēc 

būtības. 

Saistībā ar Komisijas 2009. gada aprīļa ziņojumu par Regulas Nr. 1/2003 darbību triju prezidentūru 

laikā, iespējams, varētu veikt tās pārskatīšanu.

Arī saistībā ar Padomes piešķirto pilnvarojumu Komisijai sākt sarunas ar Kanādu saistībā ar 

nolīgumu par sadarbību un informācijas apmaiņu, izmeklējot konkurences lietas, prezidentvalstis 

pieliks visus centienus, lai panāktu vienošanos un nolīgumu ar Kanādu pabeigtu līdz to pilnvaru 

termiņa beigām.

Jaunā likumdošanas pamata (preču tiesību aktu kopums) īstenošana ir viens no būtiskākajiem 

elementiem, kas var vairot iekšējā tirgus potenciālu. Prezidentvalstis turpinās pašlaik notiekošo 

darbu saistībā ar rūpniecības ražojumiem.

Prezidentvalstis arī veicinās IKT rīku izmantošanu, MVU piekļuves uzlabošanu iekšējam tirgum, 

dinamiskākas vides veidošanu, ES konkurētspējas uzlabošanu un publiskus iepirkumus, tostarp 

videi labvēlīgus un novatoriskus publiskus iepirkumus.
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Uzņēmējdarbības tiesību jomā īpašu uzmanību pievērsīs vienkāršošanas priekšlikumiem. 

Gaidāms, ka Komisija iesniegs priekšlikumu par 4. un 7. uzņēmējdarbības tiesību (grāmatvedība) 

direktīvu. 

Tā kā tuvākajā nākotnē pārskatīs arī pārņemšanas direktīvu un regulu par Eiropas uzņēmumu, 

prezidentvalstis gaida Komisijas ziņojumus šajos jautājumos, lai sāktu konsultācijas un, attiecīgā 

gadījumā, turpmāku darbu šajās jomās. Visbeidzot, ja vēl nebūs pabeigtas apspriedes par regulu 

attiecībā uz Eiropas privātā uzņēmuma statūtiem, prezidentvalstis darīs visu iespējamo, lai panāktu 

vienošanos par priekšlikumu. 

Konkurētspējas aspekti un rūpniecības politika

Trīs prezidentvalstu prioritāte būs Lisabonas stratēģija pēc 2010. gada. Tās tieksies dot 

konstruktīvu ieguldījumu šajās apspriedēs attiecībā uz stratēģiskām prioritātēm un programmas 

izstrādi. Prezidentvalstis balstīsies uz dažādām starpposma pārskatīšanām, kuras jau būs 2010.

gada sākumā, un būs arī jāizvērtē atveseļošanas plāni, konkrētāk, Eiropas ierosmes, lai apkopotu 

pieredzi turpmākai politikai un finanšu shēmai.

Šajā sakarībā un ņemot vērā globalizācijas radītās problēmas, īpaša uzmanība būs jāpievērš 

konkurētspējas ārējam aspektam. Tā kā šis jautājums ir transversāls, to skatīs ciešā saistībā ar 

dažādām triju prezidentvalstu tematiskajām prioritātēm. Tā mērķis ir ļaut Eiropas uzņēmumiem 

izmantot globalizācijas un ārējo tirgu atklāšanas radītās iespējas, tomēr arī reaģēt uz draudiem 

konkurētspējas ziņā, kas ir saistīti ar šādu attīstību.
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Augstu prioritāti piešķirs arī turpmākiem pasākumiem pēc Komisijas paziņojuma par piekļuvi 

izejvielām.

Prezidentvalstis tieksies dot konkrētu ieguldījumu attiecībā uz ilgtspējīgām rūpniecības politikas 

ierosmēm, sekmēt ekoinovācijas un konkurētspējīgas videi labvēlīgas ekonomikas veidošanos, it 

īpaši ņemot vērā Lisabonas stratēģiju laikam pēc 2010. gada un Eiropas ekonomikas atkopšanos, 

piemēram, ekoloģiski nekaitīgu un elektrisku automašīnu veicināšanu.

Prezidentvalstis īpašu uzmanību pievērsīs tādām konkurētspējas problēmām, kas saistītas ar vides 

un klimata politiku. Šajā sakarībā īpašu uzmanību pievērsīs tam, kā izvairīties oglekļa emisiju 

pārvirzes riska un kur izvietota augsta enerģijas patēriņa rūpniecība .

MVU

Prezidentvalstis augstu prioritātes pakāpi piešķirs Mazās uzņēmējdarbības akta un tā rīcības plāna 

uzraudzīšanai un izvērtēšanai, lai veiktu ieguldījumu apspriedēs par MVU politiku laikam pēc 

2010. gada. Tā mērķis ir turpināt MVU politikas attīstību un pilnībā ņemt to vērā Lisabonas 

stratēģijā laikam pēc 2010. gada. Mūsu pārdomu degpunktā būs tādas problēmas, kā, piemēram, 

globalizācija, piekļuve finansējumam, prasmju uzlabošana, ilgtspējīga attīstība, uzņēmumu 

nodošana, kontaktu tīkli, novatorisms, uzņēmējdarbība.

Inovācijas un intelektuālais īpašums

Ciešā saistībā ar pārdomām par Lisabonas stratēģiju laikam pēc 2010. gada, rūpniecības un 

pētniecības, attīstības un novatorisma politikas nākotni, kā arī pamatojoties uz topošajiem 

Komisijas priekšlikumiem, visas trīs prezidentvalstis dos  savu ieguldījumu debatēs par topošo 

Eiropas novatorisma politiku un tās instrumentiem, īpaši pievēršoties kopu politikai (starptautiski 

aspekti, uzņēmumu koordinācija, pētniecība, attīstība un novatorisms un apmācība, uzraudzība un 

izvērtēšana), vadošiem tirgiem, standartizēšanai, viltošanas un pirātisma apkarošanai.
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Eiropas standartizācija ir būtiska novatorismam un uzņēmumu konkurētspējai. 

Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma jomā viena no galvenajām prioritātēm būs intelektuālā 

īpašuma tiesību aizsardzības stiprināšana, izveidojot Viltojumu un pirātisma uzraudzības biroju. 

Prezidentvalstis arī pieliks visus centienus, lai panāktu visaptverošu vienošanos par vienotas 

patentu tiesvedības sistēmas izveidi un ES patentu regulu. Tās arī ar lietu interesi gaida Komisijas 

veikto ES preču zīmes pārskatīšanu. Visbeidzot, tās īpašu uzmanību pievērsīs gaidāmajiem 

Komisijas priekšlikumiem autortiesību jomā, kuru mērķis ir izveidot Eiropas sistēmu, kas sekmē ar 

autortiesībām aizsargātu materiālu digitalizāciju, vienlaikus pilnībā ievērojot autoru tiesības. Šajā 

sakarībā prezidentvalstis ar nepacietību gaida, kad sāks darbu ar izziņotajām Kopienas ierosmēm 

attiecībā uz nezināmu autoru darbu aizsardzību.

Pētniecība, izstrāde un jauninājumi

Atjaunojot Lisabonas stratēģiju laikam pēc 2010. gada, visas trīs prezidentvalstis pilnībā ņems vērā 

to, cik nozīmīga ir pētniecība, izstrāde un jauninājumi.

Pilnīga Eiropas Pētniecības telpas (EPT) izveide un konsolidācija ciešā saistībā ar augstākās 

izglītības, pētniecības un jauninājumu politiku joprojām būs prioritārs mērķis, lai veicinātu Eiropas 

konkurētspēju un risinātu galvenās problēmas saistībā ar sabiedrību un tehnoloģijām.

Tāpēc prezidentvalstis izstrādās nākotnes mērķus un/vai jaunus politikas uzdevumus, lai saskaņotu 

ES un dalībvalstu politikas centienus laikposmā pēc 2010. gada. Tās sniegs atbalstu, izstrādājot un 

īstenojot rādītāju kopumu ar mērķi uzraudzīt EPT pilnīgas īstenošanas virzību . Tiks uzsvērts tas, 

ka EPT ir svarīga ilgtspējīgas ekonomikas un sabiedrības izveidē.
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Prezidentvalstis veicinās uzlabotu EPT pārvaldību, tādējādi ļaujot efektīvāk saskaņot Eiropas, 

valsts un reģionālo politiku un programmas, jo īpaši Konkurētspējas un inovāciju 

pamatprogrammu un Pētniecības un tehnoloģiju attīstības pamatprogrammu, kā rezultātā 

investīcijas Eiropas pētniecībā un jauninājumos kļūs efektīvākas un iedarbīgākas. Šajā sakarā tās 

turpinās izstrādāt pasākumus, ar mērķi izveidot novērtējumu kultūru, tostarp prognožu pētījumus 

un ietekmes novērtējumus, attiecībā uz visiem galvenajiem pētniecības politikas pasākumiem 

Eiropas Pētniecības telpā.

Bez tam īpašu uzmanību pievērsīs Septītās pētniecības pamatprogrammas vidusposma 

pārskata analīzei un turpinās diskusijas par jaunu pamatprogrammu plānošanu un to ex ante 

ietekmes novērtējumu. Turklāt tiks pārskatīta Eiropas Pētniecības padomes un kopuzņēmumu 

(IMI, ARTEMIS, ENIAC CLEAN SKY) struktūra un mehānismi. Īpašu uzmanību pievērsīs nozares 

iesaistīšanai, jo īpašu MVU iesaistei, lai panāktu vismaz 15 % MVU dalību un vienkāršotu 

administratīvas un finanšu kontroles procedūras.

Svarīgs instruments, kurš balstīts uz kopēju pamatnoteikumu kopumu, būs valsts un privātā sektora 

partnerība, jo īpaši enerģētikas, efektīvas celtniecības, jaunu rūpnīcu, videi nekaitīgu automobiļu 

un nākotnes interneta jomā.

Saistībā ar ciešāku Eiropas, valsts un reģionālās politikas koordināciju īpašu uzmanību veltīs 

kopīgas plānošanas īstenošanai, atlasot un īstenojot svarīgāko tematu un sīki izstrādātu sadarbības 

mehānismu sarakstu, un pārrobežu finansējuma koordinēšanai.

Svarīgs horizontāls temats ir reģionu nozīme pētniecības un Eiropas zinātnes politikas jomā.

Prezidentvalstis uzsvērs reģionālā aspekta nozīmi, izstrādājot, īstenojot un veicot turpmākus 

pasākumus saistībā ar jauninājumu un pētniecības politiku, jo īpaši saistībā ar tām politikas jomām, 

kurās ir iespējama papildināmība ar struktūrfondu finansētām ierosmēm.
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Būtiski ir Eiropas Pētniecības telpā efektīvi īstenot brīvu zināšanu apriti (piektā brīvība). Tiks 

veikti turpmāki pasākumi, balstīti uz Eiropas partnerību, lai paātrinātu virzību uz to, ka pētniecības 

karjeras Eiropā kļūst saistošākas un Eiropas pētniecības institūtiem un universitātēm piesaista 

pasaules gudrākos ekspertus.

Prezidentvalstis cieši sekos tam, kā tiek īstenots zināšanu trīsstūris, tostarp pirmās Eiropas 

Tehnoloģiju un jauninājumu institūta Zinību un jaunrades apvienības. Turklāt tās pievērsīs lielu 

uzmanību tam, kā īsteno ierosmes saskaņā ar jauno Eiropas novatorisma plānu un kā veic 

turpmākus pasākumus pēc tām.

Prezidentvalstis cieši pārraudzīs, kā notiek to Eiropas mēroga pētniecības infrastruktūru 

realizēšana, kuras uzskaitītas ESFRI ceļvedī, un veicinās vidēja izmēra un tīklā saslēgtu pētniecības 

infrastruktūru veidošanos.

Darba kārtībā būs apspriedes par 8. EURATOM pamatprogrammu, īpašu uzmanību pievēršot ITER 

projektam.

Prezidentvalstis atbalsta ES kosmosa politikas izvēršanu.

Muita

2010. gadā turpināsies sarunas par tabakas produktu nelikumīgu tirdzniecību un par protokolu, kas 

pievienots Pamatkonvencijai par tabakas kontroli, un šo sarunu rezultāti gaidāmi šo prezidentūru 

laikā. Narkotiku prekursoru kontroles jomā tikko sāktas sarunas par nolīgumu ar Krieviju, un tās 

visticamāk beigsies 2010. gadā.
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Tirdzniecības atvieglošana un piegādes ķēdes drošības stiprināšana joprojām būs prezidentvalstu 

uzmanības centrā. Turpināsies divpusējas un starptautiska mēroga sarunas par tirdzniecības 

programmu sasvstarpēju atzīšanu.

Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā prezidentvalstis pārraudzīs, kā tiek īstenots kopienas 

muitas rīcības plāns 2009. un 2010. gadam (intelektuālā īpašuma tiesības), un pārskatīs noteikumus 

attiecībā uz cīņu pret viltošanu. Turpināsies sarunas par daudzpusēju nolīgumu par viltotu preču 

tirdzniecības novēršanu, jo īpaši par robežkontroles pasākumiem (pirmā sarunu kārta paredzēta 

2010. gada janvārī Meksikā). Saistībā ar to, ka tiek pārskatīta Padomes Regula (EK) Nr. 

1383/2003 (2003. gada 22. jūlijs) par muitas rīcību attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka 

tās pārkāpj atsevišķas intelektuālā īpašuma tiesības, un pasākumiem, ko veic attiecībā uz precēm, 

kas ir pārkāpušas šādas tiesības, varētu tikt iesniegts arī projekts regulas grozījumiem.

Padomes secinājumus par muitas kontroli pieņems, balstoties uz Komisijas ziņojumu, kas minēts 

Padomes secinājumos par to, kāda stratēģija jāizmanto, lai izvērstu muitas savienību.

Tūrisms

Pamatojoties uz jauno līgumu, prezidentvalstis atbalstīs koordinētu rīcību politikā un ES 

pasākumus saistībā ar tūrisma nozari un tūrisma darbībām. Šajā sakarā tās veicinās visaptverošas 

tūrisma politikas sistēmas izveidi, kurā ietverti pienācīgi finanšu instrumenti ES rīcībai tūrisma 

jomā.

Prezidentvalstis atzīst, ka tūrisms ir horizontāli nozīmīga ekonomikas nozare, kura sniedz lielu 

ieguldījumu darbavietu izveidē un izaugsmē. Tās veicinās tūrisma aspektu iekļaušanu citās 

attiecīgās ES politikas jomās un konkrētāk – pievērsīs uzmanību ar tūrismu saistītām apmācībām, 

nodarbinātībai un sociālajām lietām, tūrisma nozīmei dzīves kvalitātē, tūrisma jauninājumiem, 

vides ilgtspējībai un tūrismam, patērētāju aizsardzībai, ekonomikai un nodokļu piemērošanai 

tūrisma jomā, tūristu vīzām un drošībai, transportam un tūrisma mobilitātei.

Prezidentvalstis veicinās sociāli atbildīgu un solidāru Eiropas tūrisma modeli, kā arī nosacījumu un 

principu kopumu vai paraugprakses kodeksu, lai padarītu tūrisma attīstību saderīgu ar ekonomikas, 

sociālo un vides ilgtspējību atbilstīgi mērķiem, kas izklāstīti Komisijas paziņojumā par „Noturīgas 

un konkurētspējīgas Eiropas tūrisma nozares programmu”.
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NODARBINĀTĪBA, SOCIĀLĀ POLITIKA, VESELĪBAS UN PATĒRĒTĀJU 

AIZSARDZĪBA

Eiropas ekonomikai atgūstoties no krīzes, ir radusies vajadzība nodrošināt, ka izaugsme būs 

ilgtspējīga un sniegs labumu visiem. Krīzes ietekme uz nodarbinātību un sociālo situāciju vēl ir 

jāapspriež un tādējādi jāveic strukturālās reformas.

Eiropas Savienības atbildes reakcija uz šīm problēmām balstīsies uz šādām galvenajām prioritātēm:

veicināt nodarbinātību un uzņēmējdarbību; cīnīties pret strukturālu un ilgtermiņa bezdarbu; veicināt 

sociālo iekļaušanu, īpašu uzmanību pievēršot visneaizsargātākajiem; nodrošināt augstu sociālās 

aizsardzības sistēmu līmeni; strādāt, lai panāktu vienlīdzīgas iespējas un cīnītos ar visa veida 

diskrimināciju, kā arī stiprinātu sociālo dialogu visos līmeņos.

Prezidentvalstis lielu uzmanību pievērsīs sociālās Eiropas jautājumam. Šo prezidentūru laikā tiks 

apspriestas, koordinētas un īstenotas būtiskas stratēģijas. Lisabonas stratēģijā laikam pēc 2010. gada 

pilnībā ņems vērā Eiropas Nodarbinātības stratēģiju un Eiropas Sociālo programmu, kā arī tādas 

gaidāmās iniciatīvas kā Sieviešu un vīriešu līdztiesības plāns (2011-2015), turpmākie pasākumi pēc 

Eiropas Dzimumu līdztiesības pakta, Jauna stratēģija personām ar invaliditāti (2010-2017) un 

Kopienas stratēģijas par veselības aizsardzību un drošību darbā vidusposma pārskatīšana (2007-

2012).

Lisabonas stratēģija pēc 2010. gada

Attiecībā uz sociālo aspektu Lisabonas stratēģijā laikam pēc 2010. gada uzmanību vērsīs uz 

nodarbinātību un sociālo kohēziju, pienācīgi ņemot vērā dzimumu līdztiesību.

Pēc finanšu krīzes tiks izvērtēta to Eiropas finanšu instrumentu (Eiropas Sociālais fonds, Eiropas 

Globalizācijas pielāgošanas fonds) efektivitāte, kuri ir pieejami nodarbinātības un sociālo mērķu 

sasniegšanai.
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Lai galīgā redakcijā izstrādātu Lisabonas stratēģiju laikam pēc 2010. gada un sāktu tās darbību, 

dažādiem Padomes sastāviem ir jāstrādā saskaņoti.

Sociālo partneru aktīva dalība ir būtiska, lai panāktu vērienīgos mērķus, kas iekļauti Lisabonas 

stratēģijā laikam pēc 2010. gada. Tādējādi prezidentvalstis cenšas veicināt Trīspusējā sociālā samita 

nozīmi un redzamību.

Eiropas Nodarbinātības stratēģija

Balstoties uz Eiropas Nodarbinātības stratēģiju, ar rīcību vienlaikus būtu jārisina īstermiņa 

problēmas, piemēram, pieaugošs bezdarba līmenis un krīzes izraisītas darba tirgus nelīdzsvarotība, 

un tādas ilgtermiņa problēmas kā globalizācija, iedzīvotāju novecošanās, klimata pārmaiņu sekas un 

prasmju un novatorisma pieaugošā nozīme.

Galvenie mērķi ir pilnīga nodarbinātība (vairāk darbavietu), kvalitatīva nodarbinātība (labākas 

darbavietas) un efektīvi pārvaldības principi. Šajā sakarā ir jāizstrādā saskanīga metodika, lai 

pieņemtu kopējas pamatnostādnes un ieteikumus saistībā ar dalībvalstu nodarbinātības politiku, kā 

arī veicinātu mācīšanos citam no cita.

Bez tā, ka prezidentvalstis izstrādā vispārējo politikas sistēmu, tās pievērsīsies šādiem galvenajiem 

jautājumiem: uzlabot spējas paredzēt un saskaņot prasmes ar darba tirgus vajadzībām; veicināt 

videi nekaitīgu darbavietu izveidi; atvieglināt elastdrošības kopējo principu praktisku un līdzsvarotu 

īstenošanu; veicināt dalību tirgū, jo īpaši to, ka piedalās sievietes, jaunieši un darba tirgus ienācēji, 

gados vecāki cilvēki, personas ar invaliditāti un citas neaizsargātas grupas; pievērsties jautājumam 

par nedeklarētu darbu, nelegālu darbu un melno ekonomiku, kā arī uzlabot pašnodarbinātības 

apstākļus.
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Saistībā ar nodarbinātības kvalitāti tiks izskatīts ES stratēģijas par veselības aizsardzību un drošību 

darbā vidusposma pārskats (2007-2012). Šajā sakarā svarīgas būs konkrētas Kopienas ierosmes, 

tostarp, saistībā ar muskuļu un skeleta apdraudējumu, infekcijām no adatas dūriena un tabakas 

aizliegumu darba vietā.

Eiropas Sociālā programma

Nākamie 18 mēneši būs ārkārtīgi būtiski, lai veicinātu sociālo virzību Savienībā. Uzmanību 

pievērsīs tam, lai nodrošinātu, ka sociālā programma ir pilnībā integrēta Lisabonas stratēģijā laikam 

pēc 2010. gada.

Sociālā programma būtu jāīsteno ar tiesību aktu un ieteikuma tiesību palīdzību, kuras nosaka ciešā 

sadarbībā ar Komisiju.

Likumdošanas jomā prezidentvalstis turpinās pārskatīt direktīvas par uzņēmuma īpašnieka maiņu, 

par darba ņēmēju informēšanu un apspriešanos ar tiem, par kolektīvu atlaišanu, pārskatīt 

priekšlikumu uzlabot pasta darbinieku direktīvas īstenošanu un priekšlikumu, ar ko groza darba 

laika direktīvu.

Prezidentvalstis pievērsīs īpašu uzmanību arī Eiropas Sociālā modeļa ārējiem aspektiem. Šajā 

sakarā tās centīsies stiprināt sociālos aspektus ārējās daudzpusējās un divpusējās attiecībās, 

sekmējot Starptautiskās darba organizācijas Pienācīga darba programmu, darba pamattiesības un 

sociālās tiesības un starptautisku sociālu sistēmu, kura ir savietojama ar Eiropas Sociālo modeli.

Uzņēmumu sociāla atbildība ir ļoti nozīmīga, nodrošinot Eiropas konkurētspējas ilgtspējību.

Sociālā iekļaušana un sociālā aizsardzība

Liela nozīme politiskajā darba kārībā ir cīņai ar krīzes sociālajām sekām. Šajā sakarā

prezidentvalstis izmantos Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010. gads), lai 

uzsvērtu šo problēmu nozīmību.
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Prezidentvalstis stiprinās atvērto koordinācijas metodi un tās dažādos procesus (mērķus, rādītājus 

kā politikas instrumentus, sociālās ietekmes izvērtējumus, savstarpējo izvērtēšanu un salīdzinošo 

novērtēšanu).

Centīsies panākt visaptverošu pieeju, lai novērstu un apkarotu nabadzību, jo īpaši sieviešu un bērnu 

nabadzību. Šajā sakarā jo īpaši būtisks ir atbalsts, ko sniedz visneaizsargātākajām grupām un 

kopienām, piemēram, personām ar invaliditāti, darba ņēmējiem migrantiem un viņu ģimenēm, 

bezpajumtniekiem, romu tautības iedzīvotājiem un minoritātēm.

Turklāt prezidentvalstis atbalstīs vairākas ierosmes saistībā ar sabiedrības novecošanos un tādējādi 

veiks sagatavošanās darbus, gaidot 2010. gadu – Eiropas gadu aktīvam dzīvesveidam vecumā un 

paaudžu solidaritātei. Šajā sakarā īpaši svarīga ir pensiju sistēmu modernizēšana, ilgtspējība un 

atbilstība.

Sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanas jomā turpināsies darbs, lai īstenotu un pielāgotu 

Regulu 883/04. Sāksies sociālā nodrošinājuma sadaļu koordinēšana asociācijas nolīgumos, jo īpaši 

ar Magribas un Austrumeiropas valstīm.

Turpinās darbu saistībā ar vispārējas nozīmes sociāliem pakalpojumiem.

Sieviešu un vīriešu līdztiesība un nediskriminācija

Saskaņā ar Līguma 19. pantu īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai veicinātu dzimumu līdztiesību un 

stiprinātu aizsardzību pret visu veida diskrimināciju. Prezidentvalstis plāno sniegt jaunu politisku 

stimulu dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas jomā.
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Tās virzīs uz priekšu dzimumu līdztiesības darba plānus, augstu prioritāti piešķirot dzimumu 

līdztiesības aspektam politikas veidošanā saistībā ar Lisabonas stratēģiju laikam pēc 2010. gada.

Tās veiks turpmākus pasākumus saistībā ar Komisijas veikto Sieviešu un vīriešu līdztiesības plāna 

(2006-2010) izvērtēšanu un izstrādās jaunu plānu laikposmam no 2011. līdz 2015. gadam.

Prezidentvalstu darba plāna augšgalā būs turpmāki pasākumi pēc Eiropas dzimumu līdztiesības 

pakta īstenošanas saistībā ar piekto gadadienu, kopš Eiropadome to pieņēmusi, un neatlaidīgi 

centieni Pekinas Rīcības platformas pārraudzībā un īstenošanā.

Bez tam prezidentvalstis koncentrēsies uz dzimumvardarbības apkarošanu, pievērsīsies sieviešu un 

vīriešu atalgojuma atšķirībām, cīnīsies pret dzimumu stereotipiem un veicinās sieviešu 

uzņēmējdarbību, kā arī darba, privātās un ģimenes dzīves līdzsvarošanu.

Lai veicinātu vienlīdzīgu attieksmi visās jomās, tās turpinās izstrādāt priekšlikumu direktīvai par 

vienlīdzīgu attieksmi (bijušais 13. pants).

Sabiedrības veselība

Sabiedrības veselības jomā prezidentvalstis veicinās rīcību, lai uzlabotu ES pilsoņu veselību 

atbilstīgi 2006. gada paziņojumam par Eiropas Savienības veselības sistēmu kopējām vērtībām un 

principiem un ES veselības aizsardzības stratēģiju 2008.-2013. gadam. Īpaši mēģinās ES politikā 

iestrādāt veselības aizsardzības aspektus un veselību noteicošos faktorus.

Attiecībā uz veselības aprūpes sistēmu ilgtspējību un veselības aizsardzību tiks veicināta pieredzes 

un paraugprakses apmaiņa. Pilnībā ievērojot subsidiaritātes principu, vienlaikus veiks darbu 

veselību noteicošo sociālo faktoru jomā un lai mazinātu nevienlīdzību; prezidentvalstīm svarīgs 

jautājums būs veselīga dzīvesveida, tostarp veselīga uztura paradumu popularizēšana. Tās 

pievērsīsies arī pasākumiem, lai cīnītos ar aptaukošanos un novērstu atkarības (piemēram, 

smēķēšanu, alkoholismu, narkomāniju u. c.), kā arī risinās bērnu, pusaudžu un neaizsargātu grupu 

īpašās veselības aprūpes vajadzības.
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Triju prezidentvalstu nemainīga prioritāte ir gatavība pandēmijai un reaģēšana uz to. Uzmanību 

pievērsīs arī veselības drošībai un jo īpaši tam, kā veselību ietekmē klimata un vides pārmaiņas, kā 

arī starptautiskai sadarbībai ar trešām valstīm šajā jomā.

Turklāt prezidentvalstis pievērsīsies tādiem jautājumiem kā jauninājumi veselības aprūpē, jo īpaši 

saistībā ar novecojošu sabiedrību. Tajos, cita starpā, ietilpst veselības aprūpes kvalitāte un drošība, 

nākotnes pieeja hroniskām slimībām, e-veselība un jautājumi, kas saistīti ar ES veselības aprūpes 

speciālistiem.

Kā prioritārus izskatīs tiesību aktu priekšlikumus par orgānu un audu ziedošanu un transplantāciju.

Prezidentvalstis atbalstīs iespējamas ierosmes, kuru mērķis ir nodrošināt pienācīgu radioaktīvo 

izotopu piegādi.

Darbs turpināsies ar tādiem jautājumiem kā farmaceitisko līdzekļu drošība un kvalitāte, mikrobu 

rezistence, racionāla antibiotiku izmantošana, farmakoloģiskā uzraudzība un viltotas zāles, un 

pārrobežu veselības aprūpe.

Patērētāju aizsardzība

Patērētāju aizsardzības jomā par prioritāru uzskatīs ierosināto patērētāju aizsardzības direktīvu.

Ņemot vērā minētā priekšlikuma sarežģītību, darbs ar to varētu pārsniegt šo trīs prezidentūru 

termiņu.

Saistībā ar patērētāju aizsardzības acquis pārskatīšanu 2010. gadā tiks pārskatīta direktīva par 

kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām ekskursijām.

Saistībā ar starptautisko sadarbību patērētāju tiesību aizsardzībā un veicināšanā notiks sarunas un 

tiks parakstīti divi Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu sadarbības nolīgumi, proti, 

attiecībā uz tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā un sadarbību un 

informācijas apmaiņu patēriņa preču drošības jomā.
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2010. gadā notiks ES rīcības patērētāju aizsardzības politikas jomā (2007-2013) vidusposma 

pārskatīšana. Komisija var arī nākt klajā ar priekšlikumu par patērētāju kolektīvo tiesisko 

aizsardzību.

Prezidentvalstis pievērsīs uzmanību tam, lai citās politikas jomās iestrādātu patērētāju aizsardzības 

aspektus.

Tiesību akti attiecībā uz pārtikas produktiem

Visas trīs prezidentvalstis turpinās darbu ar dažādiem tiesību aktu priekšlikumiem, kuri pašlaik ir 

apspriešanā vai sagatavošanā. Tas attiecas jo īpaši uz regulu par pārtikas produktu informācijas 

sniegšanu patērētājiem (pārtikas marķēšana), kuras pieņemšana būs prezidentvalstu prioritāte.

Saistībā ar pārtikas nekaitīgumu prezidentvalstis turpinās sarunas par jaunu tiesisko regulējumu 

attiecībā uz jauniem pārtikas produktiem un par jaunu tiesību aktu attiecībā uz pārtiku, kura 

paredzēta īpašam uzturam (diētiska pārtika).
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TRANSPORTS, TELEKOMUNIKĀCIJAS UN ENERĢĒTIKA

Transports

Ilgtspējība, novatorisms, drošība un drošums būs galvenās idejas, uz kā pamatojas prezidentvalstu 

darbs transporta jomā.

Kas attiecas uz ilgtspējīgu un konkurētspējīgu transportu, diskusijas par ārējo izmaksu 

internalizāciju attieksies uz visiem transporta veidiem. Saistībā ar Loģistikas rīcības plāna un 

Rīcības plāna par mobilitāti pilsētās īstenošanu Komisija var nākt klajā ar priekšlikumiem.

Ņemot vērā ES transporta nākotni pēc 2010. gada, tiks analizēti politikas aspekti, kas īstenoti 

atbilstīgi 2001. gada Baltajai grāmatai, un izskatīta gaidāmā "jaunā Baltā grāmata".

Attiecībā uz sauszemes transportu īpašu uzmanību pievērsīs tam, kā īsteno un pārskata pirmo 

dzelzceļa nozares tiesību aktu kopumu, kura mērķis ir padarīt dzelzceļa tirgu efektīvu un 

konkurētspējīgu. Kas attiecas uz  ceļu satiksmes drošību, prezidentvalstis turpinās darbu saistībā ar 

sodu pārrobežu īstenošanu un sāks izstrādāt jaunu ceļu satiksmes drošības programmu. Īpašu 

uzmanību pievērsīs arī vispārējam pārskatam (2010) attiecībā uz pastāvošo shēmu negadījumos 

bojā gājušo skaita samazināšanai pēdējo desmit gadu laikā. Tāpat turpināsies centieni padarīt 

transportu videi nekaitīgāku, jo īpaši saistībā ar Eurovignette.

Aviācijas jomā prezidentvalstis mēģinās panākt vienošanos par jauno lidostas drošības nodevu 

direktīvu un pārskatīto rīcības kodeksu attiecībā uz datorizētām rezervēšanas sistēmām. Tās arī 

centīsies panākt pozitīvu rezultātu sarunās ar trešām valstīm par gaisa pārvadājumu nolīgumiem.

Saistībā ar gaisa pārvadājumu drošību īpaši centīsies panākt vienošanos attiecībā uz regulu par 

negadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā. Turklāt īpašu uzmanību 

pievērsīs Eiropas vienotās gaisa telpas II dokumentu kopuma īstenošanai. Visbeidzot 

prezidentvalstis pievērsīs īpašu uzmanību, lai panāktu vienošanos par 2. posmu Eiropas Savienības 

un Amerikas Savienoto Valstu nolīgumā par gaisa pārvadājumiem.
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Jūras transporta jomā prioritārs jautājums būs Regulas par Eiropas Jūras drošības aģentūras 

(EMSA) izveidošanu pārskatīšana, kuras mērķis ir precizēt EMSA statusu un kompetences, un darbs 

ar „Eiropas jūras transporta telpa bez šķēršļiem", kuras mērķis ir uzlabot ostu un jūras transporta 

efektivitāti. Īpaši pievērsīsies jūras maģistrāļu izveides pārskatīšanai un gūtajiem panākumiem šajā 

jomā.

Par prioritāti uzskatīs pārskatīto priekšlikumu par jaunām ievirzēm saistībā ar Eiropas transporta 

tīklu (TEN-T). Šajā sakarā īpašu uzmanību pievērsīs ierosinātajām jaunajām pieejām attiecībā uz 

vidi, transporta veida maiņu, vairākveidu pārvadājumiem, labāku infrastruktūru apsaimniekošanu 

un finansēšanu.

Prezidentvalstis virzīs ES ierosmes veicināt rīcību dažādajos transporta veidos un sniegs nozīmīgu 

ieguldījumu intelektisko transporta sistēmu (ITS) izmantošanā, jo īpaši sauszemes transportā, bet 

arī gaisa pārvadājumos (SESAR, GALILEO). Īpaši apsvērs rīcības plānu ITS izvietošanā un 

direktīvu par ITS.

Prezidentvalstis īstenos Eiropas GNSS (globāla navigācijas satelītu sistēma) programmu visos tās 

aspektos, jo īpaši gatavojoties pēc 2013. gada īstenot Galileo un EGNOS, programmu un 

pakalpojumus, starptautisko sadarbības stratēģiju un divpusējus sadarbības nolīgumus.

Turpinās darbu pie iekšzemes ūdensceļu (NAIADES) ierosmes un uzsāks darbu pie īstenošanas 

darbībām, ko ierosinās Komisija.

Telekomunikācijas

Prezidentvalstis sāks izstrādāt jaunu darbības jomu universālajiem pakalpojumiem elektronisko 

sakaru nozarē un, balstoties uz Komisijas paziņojumu, universālo pakalpojumu darbības jomā 

iekļaus arī platjoslas internetu.
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Galvenais uzdevums būs apstiprināt jauno stratēģiju 2010.-2015. gadam informācijas sabiedrības 

veicināšanai (i2010).

Prezidentvalstis veicinās nākamās paaudzes tīklu izvēršanu gan infrastruktūrās, gan pakalpojumos, 

balstoties uz gaidāmo Komisijas ieteikumu.

Tiks atbalstīti centieni saistībā ar tīklu drošību, elektronisko komerciju, intelektuālā īpašuma tiesību 

aizsardzību internetā un pirātisma apkarošanu.

Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) pagarinātais pilnvaru termiņš beigsies 

2012. gada martā. Ņemot vērā rezultātus pēc elektroniskas saziņas tiesiskā regulējuma 

pārskatīšanas, prezidentvalstis sāks diskusijas par ENISA nākotni.

Prezidentvalstis turpinās palīdzēt izstrādāt nākotnes internetu. Tiks izskatītas tādas jaunas 

problēmas kā universālo pakalpojumu paplašināšana, tīkla neitralitāte, platjoslas internets mobilajos 

sakaros, fiksēto un mobilo tīklu konverģence un lietiskā interneta izveide.

Īpašu uzmanību pievērsīs tam, lai izstrādātu Eiropas e-valdības rīcības plānu 2010.-2015. gadam, un 

pilsoņu elektroniskajām tiesībām mijiedarboties ar valdību un uzņēmumiem.

Prezidentvalstis koordinēs un sagatavos 2011. gadā gaidāmo Pasaules radiosakaru konferenci, lai 

varētu nodrošināt Savienības politikas un principu atbilstību.

Attiecībā uz pasta pakalpojumiem prezidentvalstis koordinēs ES nostāju Pasaules Pasta savienības 

stratēģiskajā konferencē (Nairobi 2010. gada 21.-25. septembrī).
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Enerģētika

Enerģētikas jomā prezidentvalstu galvenais politiskais uzdevums būs nodrošināt rūpīgu rīcības 

plāna „Eiropas enerģētikas politika” pārskatīšanu 2010. gada pavasara Eiropadomē.

Energoapgādes drošības jomā nākamajos 18 mēnešos notiks vairākas svarīgas darbības un 

pasākumi. Pastāvošo TEN-E instrumentu aizstās ar jaunu ES Energoapgādes drošības un 

infrastruktūras instrumentu. TEN-E finansiālo regulējumu un TEN-E pamatnostādnes pārskatīs 

atbilstīgi rezultātiem pēc sarunām par Zaļo grāmatu „Ceļā uz drošu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 

Eiropas enerģētikas tīklu”.

Turpināsies darbs saistībā ar sešiem prioritāriem infrastruktūras pasākumiem (kā izklāstīts otrajā 

stratēģiskajā enerģētikas pārskatā): gāzes tranzīta dienvidu koridors; dažādota un piemērota 

sašķidrinātas dabasgāzes piegāde Eiropai; efektīvs Baltijas reģiona starpsavienojums; Vidusjūras 

enerģētikas gredzens; piemēroti ziemeļu–dienvidu gāzes vadu un elektrotīklu savienojumi ar 

Viduseiropu un Dienvidaustrumeiropu, kā arī Ziemeļjūras un Ziemeļrietumu piekrastes elektrotīkla 

plāns. Tiks apzināti šķēršļi investīcijām un pētīti iespējamie risinājumi, tostarp pilnveidojot 

plānošanas un konsultāciju procedūras, jo īpaši attiecībā uz projektiem, kuri uzlabo savstarpējo 

savienojumu.

ES līmenī tiks atjaunināta pašreizējā ES investīciju uzraudzības sistēma enerģētikas jomā un tiks 

izstrādāta efektīva metodika, lai analizētu investīciju tendences ar mērķi saskaņot nākotnes 

pieprasījumu ar ES politikas mērķiem.

Beigsies gāzes piegādes drošības regulas izstrāde un tiks veicināta gāzes piegādes dažādošana.

Iekšējā enerģijas tirgus jomā galvenais uzdevums būs panākt Energoregulatoru sadarbības aģentūras 

pilnīgu darbību.
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Ilgtspējīgas enerģijas un energoefektivitātes jomā prezidentvalstis risinās enerģētikas un klimata 

problēmas, ņemot vērā Kopenhāgenas klimata konferences rezultātus. Īpašu uzmanību pievērsīs 

biomasas izmantošanai enerģijas ražošanā, tostarp ilgtspējīgu kritēriju īstenošanai.

Prezidentvalstis nodrošinās energoefektivitātes tiesību aktu kopuma galīgo pieņemšanu. Tās 

pārskatīs Energoefektivitātes rīcības plānu (EEAP).

Prezidentvalstis pievērsīs uzmanību tam, lai īstenotu stratēģisko enerģijas tehnoloģiju plānu, un 

pienācīgi ņems vērā Eiropas enerģētikas rūpniecības ierosmes, pilnībā sadarbojoties ar privāto 

sektoru.

Atbilstīgi iepriekš minētajam centīsies panākt vienošanos par investīcijām zemas oglekļa emisijas

tehnoloģiju izstrādē, lai stimulētu un atvieglotu tīru tehnoloģiju izmantošanu saskaņā ar ES 

konkurētspēju un ekonomikas atveseļošanās gaitu.

Prezidentvalstis palīdzēs izveidot redzējumu par enerģētikas politiku 2050. gadā, kurā tiks apzināti 

pasākumi, kuri līdz 2050. gadam ļaus izveidot zemas oglekļa emisijas enerģētikas paaudzi.

Kodolenerģētikas jomā prezidentvalstis īpašu uzmanību pievērsīs tādu instrumentu izstrādei, kurus 

izmanto drošai un ilgtspējīgai radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai un drošības pamatstandartu 

direktīvas pārskatīšanai.

Ārējās attiecības enerģētikas jomā būs ļoti nozīmīgas. Prezidentvalstis nodrošinās, ka tiek stiprināta 

sadarbība ar galvenajiem piegādātājiem, tranzīta valstīm un galvenajiem ES partneriem, kā arī 

daudzpusējās organizācijās un struktūrās.
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VIDE

Galvenā prioritāte – padarīt politiku videi nekaitīgu

ES un tās dalībvalstis ir nonākušas pie pagrieziena punkta. Ekonomikas krīze un strauji mainīgie 

pasaules un Eiropas ekonomikas procesi rada jaunas problēmas. Augsta līmeņa vides aizsardzība 

nav tikai mērķis pats par sevi. Saistībā ar ilgtspējīgu attīstību vides aizsardzība ir nozīmīgs 

ilgtermiņa ekonomikas izaugsmes faktors, jo tādējādi tiek uzlabota resursu efektīva izmantošana.

Lai izmantotu nākotnes izaugsmes iespējas, ir jāveicina visaptveroša ilgtspējība visās ES politikas 

jomās un ekonovatorisms, nosakot standartus, radot jaunas darbavietas, pārdomājot valsts 

investīcijas, turpinot pielāgot mobilitātes un enerģētikas modeļus, uzņemoties vadošo lomu 

starptautiskā mērogā. Svarīga prezidentvalstu prioritāte būs atjaunots uzsvars uz ilgtspējīgu attīstību 

un politikas padarīšanu videi nekaitīgu.

Tiks nodrošināta Lisabonas stratēģijas laikam pēc 2010. gada un ES ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

sinerģija, kā arī vides aspektu iestrāde Lisabonas stratēģijā laikam pēc 2010. gada.

Prezidentvalstis turpinās centienus sekmīgāk iestrādāt vides aspektus citās attiecīgās politikas 

jomās, piemēram, transporta, enerģētikas un lauksaimniecības politikā.

Prezidentvalstis mēģinās stiprināt CSD procesa, Tūkstošgades attīstības mērķu, starptautiskās vides 

pārvaldības un Riodežaneiro un Johannesburgas konferenču turpmāko pasākumu būtību un to 

savstarpējo saskaņotību.



16771/09 ip/IP/ic 48
DQPG LV

Klimata pārmaiņas

Prezidentvalstis turpinās pievērsties klimata un enerģētikas tiesību aktu kopuma (tostarp dažu 

svarīgu lēmumu, kuri jāpieņem saskaņā ar komitoloģijas procedūru 1) īstenošanai un šajā sakarā 

turpinās izstrādāt regulu par CO2 emisiju marķēšanu transportlīdzekļiem, regulu par vieglo 

komerciālo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanu un gaidāmo ziņojumu par kuģniecības 

CO2 emisijām. Ņemot vērā Kopenhāgenas konferences rezultātus, tiks izskatīts jautājums par to, lai 

ES līmenī pārietu uz siltumnīcefekta gāzu emisiju 30 % samazinājumu.

Prezidentvalstis sāks organizēt 2013. gada ES pielāgošanās stratēģijas īstenošanu un pievērsīsies 

pasākumiem, kas vajadzīgi jau pirms stratēģijas īstenošanas.

Daudzpusējā līmenī prezidentvalstis nodrošinās turpmākus pasākumus pēc UNFCCC

Kopenhāgenas konferences (15. pušu konference) rezultātiem. UNFCCC konvencijas pušu 16. 

konferences sagatavošanu uzskatīs par prioritāti.

Bioloģiskā daudzveidība

Prezidentvalstis pieliks ievērojamas pūles, lai izstrādātu rīcības plānu darbam pēc 2010. gada ar 

mērķi būtiski uzlabot bioloģiskās daudzveidības statusu Eiropas Savienībā. Īpašu uzmanību 

pievērsīs arī tādiem jauniem apdraudējumiem kā invazīvas svešzemju sugas un tam, kā bioloģisko 

daudzveidību un dabas resursus ietekmē klimata pārmaiņas.

Īpašu uzmanību pievērsīs Zaļajai grāmatai par mežiem. Prezidentvalstīm ļoti nozīmīga būs mežu 

aizsargāšana no ugunsgrēkiem, vētrām un sausuma viļņiem, tostarp saistībā ar klimata pārmaiņām 

un vides aizsardzību.

  
1 Regula par izsoles noteikumiem (komitoloģijas procedūra līdz 30.06.2010.); brīvo kvotu piešķiršanas 

īstenošanas pasākumi (komitoloģijas procedūra līdz 31.12.2010.); pašreizējā situācija nozarēs, kurās pastāv 
oglekļa emisiju pārvirzes risks (ziņojums + Komisijas priekšlikumi koplēmuma procedūrā līdz 30.06.2010.).
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ANO Ģenerālā asambleja par bioloģisko daudzveidību būs viens no svarīgākajiem brīžiem 2010. 

gadā - Starptautiskajā bioloģiskās daudzveidības gadā. 

Bioloģiskās daudzveidības konvencijas pušu desmitā konference noslēgs pārrunas par piekļuvi un 

ieguvumu kopīgu izmantošanu. Tajā apspriedīs stratēģisku plānošanu jauniem mērķiem pēc 2010. 

gada, jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzību aizsargājamās zonās un klimata un bioloģiskās 

daudzveidības sinerģiju. 

Viens no svarīgākajiem jautājumiem Protokola par bioloģisko drošību Pušu 5. sanāksmes darba 

kārtībā ir atbildības un kaitējumu atlīdzināšanas režīms.

Prezidentvalstis centīsies stiprināt efektīvu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, izmantojot 

CITES konvenciju un secinājumus pēc 15. Pušu konferences.

Prezidentvalstis arī pievērsīsies turpmākiem pasākumiem pēc Padomes 2008. gada decembra 

secinājumiem par ĢMO un paredzētajām ĢMO izvērtēšanas pamatnostādnēm.

Vide un veselība

Lai sasniegtu ES gaisa kvalitātes mērķi, prezidentvalstis turpinās pārskatīt valstu maksimālos 

emisijas apjomus attiecībā uz galvenajiem gaisa piesārņotājiem (NOx, SOx, VOC, NH3, PM), kā 

arī Rūpniecisko emisiju direktīvu.

Otrā vides un veselības rīcības plāna darbība beidzas 2010. gadā. Prezidentvalstis darīs visu 

vajadzīgo, lai izstrādātu šā plāna turpinājumu. Gaidāma Zaļā grāmata par piesārņojumu telpās, lai 

varētu saskaņot metodoloģijas ar mērķi samazināt piesārņotāju avotus.

Ir gaidāms paziņojums par nanotehnoloģijām, kurā galvenā uzmanība pievērsta šo jauno tehnoloģiju 

ietekmei un sniegtajām priekšrocībām, jo īpaši attiecībā uz vidi.

Prezidentvalstis centīsies pabeigt biocīdu direktīvas izstrādi.

Gaidāmi atjauninājumi saistībā ar Konvenciju par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos un 

tās protokoliem (LRTAP), Stokholmas un Roterdamas konvencijām un Stratēģisko pieeju ķīmisko 

vielu apsaimniekošanai starptautiskā līmenī un sarunām par dzīvsudrabu.
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Attiecībā uz ANO/EEK LRTAP konvenciju un tās protokoliem ir paredzēts pārskatīt Gēteborgas 

protokolu par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu (ņemot vērā 

ES direktīvu par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisijas līmeni), kā arī paredzēts pārskatīt 

Orhusas protokolu par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem, lai spēkā esošajām saistībām 

pievienotu vairākas jaunas vielas. ANO/EEK protokols par noturīgajiem organiskajiem 

piesārņotājiem visticamāk tiks pārskatīts paralēli ANO Vides programmas konvencijas par 

noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem pārskatīšanai. Pienācīga uzmanība būs jāpievērš 

sarunām par starptautisko dzīvsudraba konvenciju, kuras sāksies 2010. gada pirmajā pusē.

Noturīgs patēriņš un ražošana/ilgtspējīga dabas resursu izmantošana

Prezidentvalstis pienācīgu uzmanību pievērsīs kopējam rīcības plānam ilgtspējīga patēriņa un 

ražošanas un ilgtspējīgas rūpniecības politikas jomā un tā saskaņotībai ar citiem plāniem, piemēram, 

ar vides tehnoloģiju rīcības plānu. Ir gaidāmi pasākumi saistībā ar zaļo publisko iepirkumu un cīņu 

pret nelikumīgu koku importēšanu. Uzsvars tiks likts arī uz ekodizainu un ilgtspējības kritēriju 

piemērošanu biomasai.

Rīcība šajā jomā tiks vērsta uz transportēšanu, atkritumiem, ķimikālijām un kalnrūpniecību un jo 

īpaši uz desmit gadu programmu sistēmu ilgtspējīgam patēriņam un ražošanai. Ar šo sistēmu būtu 

jāstiprina starptautiskā sadarbība un jāpalielina informācijas un paraugprakses apmaiņa, lai 

vienkāršotu to valsts un reģionālo programmu īstenošanu, ar kurām veicina ilgtspējīgu patēriņu un 

ražošanu. Marakešas process ir starptautiska mēroga pasākums, lai veicinātu ilgtspējīga patēriņa un 

ražošanas īstenošanu un desmit gadu programmu sistēmas ilgtspējīgam patēriņam un ražošanai 

izstrādi, organizējot starptautiska un reģionāla līmeņa sanāksmes un Marakešas darba grupu.

Pēc Zaļās grāmatas par bioatkritumiem ļoti iespējams, ka nāks klajā ar direktīvu par 

bioatkritumiem. Pārskatot tematisko stratēģiju par atkritumiem, būs svarīgi precizēt tādus jēdzienus 

kā definīcijas, saskaņotība ar jau spēkā esošiem tiesību aktiem un mērķu pārraudzība.

Augsnes aizsardzības nolūkā efektīvi un pilnībā jāīsteno ES stratēģija. Visas trīs prezidentvalstis jo 

īpaši centīsies panākt vienošanos par ierosināto augsnes direktīvu.



16771/09 ip/IP/ic 51
DQPG LV

Ūdens resursi

Prezidentvalstis izstrādās integrētu pieeju ilgtspējīgai ūdens politikai.

Prezidentvalstis izstrādās 2012. gadā gaidāmo stratēģiju saistībā ar ūdens nepietiekamību un 

sausumu un pārskatīs dzeramā ūdens direktīvu. Tāpat tiks veikti pasākumi, lai veicinātu tādu 

nozīmīgu ar ūdeni saistītu problēmu novērtēšanu un pārraudzību kā ārkārtēji notikumi (plūdi, 

pārlieku liels ūdens apjoms, ūdens nepietiekamība un netīšs ūdens piesārņojums), klimata 

pārmaiņas, apdraudētas ekosistēmas utt. Šajā sakarā svarīgi būs izvērtēt pieredzi, kas gūta no upju 

baseinu apsaimniekošanas plānu pirmās kārtas. Attiecībā uz ES ūdens politikas ārējo aspektu 

prezidentvalstis sekmēs lielāku Eiropas iesaistīšanos un starptautiskai sadarbībai paredzētu finanšu 

sistēmas izveidi.

Līdz 2010. gada jūlijam būs jātransponē Jūras stratēģijas pamatdirektīva. Lai īstenotu ar direktīvu 

uzliktās saistības, ir būtiski nodrošināt tehniskas un zinātniskas informācijas apmaiņu dalībvalstu 

vidū, lai panāktu atbilstību vides mērķiem un izveidotu labu vides stāvokli. Visas trīs 

prezidentvalstis palīdzēs nodrošināt sadarbību šajā jomā.

Labāki vides politikas instrumenti

Prezidentvalstis nodrošinās, ka tiek veikti turpmāki pasākumi pēc sestās vides rīcības programmas 

un tās tematisko stratēģiju rezultātu izvērtējuma. To veiks saistībā ar Lisabonas stratēģiju laikam 

pēc 2010. gada un Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

Prezidentvalstis turpinās virzīt labāka regulējuma darba programmu, mēģinot vēl vairāk vienkāršot 

acquis communautaire (atkritumu joma), uzlabot ES tiesību aktu īstenošanu un izpildi (vides 

inspekciju kritēriju saskaņošana), kā arī izstrādāt jaunus un labākus īstenošanas instrumentus 

(piemēram, ziņošana, izmantojot kopīgo vides informācijas sistēmu).

Tiek gatavoti pasākumi, lai pievērstos videi kaitīgām subsīdijām, lai fiskālos instrumentus padarītu 

videi nekaitīgākus un veicinātu produktus, kuri ir efektīvi gan resursu, gan enerģijas ziņa.

°

°      °
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Minētie temati, ļoti iespējams, veidos politikas instrumentus, kas vajadzīgi, lai padarītu politiku 

videi nekaitīgāku. Ārkārtīgi svarīgi šo prioritāšu stiprināšanai būs septītās vides rīcības programmas 

izstrāde. Kopā ar Lisabonas stratēģijas izvērtēšanu un pārskatīšanu, kā arī Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas izvērtēšanu un izstrādi, tā sniedz iespēju piešķirt pareizo virzienu šiem notikumiem.
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IZGLĪTĪBA, APMĀCĪBA, JAUNATNE, SPORTS, KULTŪRA UN AUDIOVIZUĀLĀ 
POLITIKA

Izglītība un apmācība ir galvenie dzinuļi, lai sasniegtu un uzlabotu nodarbinātības iespējas, 

konkurētspēju, novatorismu, kultūras attīstību, sociālo iekļaušanu un attiecīgi arī lai sasniegtu 

lielāku ekonomisko labklājību. Ar to palīdzību gūti būtiski panākumi Lisabonas un nodarbinātības

stratēģijas ilgtermiņa mērķu sasniegšanā un tie noteikti būs tikpat svarīgi Lisabonas stratēģijā 

laikam pēc 2010. gada.

Izglītības un apmācību 2020. gada stratēģiskais pamats

Prezidentvalstis palīdzēs definēt un stiprināt saikni starp jauno stratēģisko pamatu Eiropas 

sadarbībai izglītībā un apmācībā un Lisabonas stratēģiju laikam pēc 2010. gada, vienlaikus pilnībā 

ņemot vērā tos izglītības un apmācību aspektus, kuri nav tieši saistīti ar izaugsmi un nodarbinātību.

Šajā sakarā ņems vērā rezultātus, kas gūti 2010. gadā izvērtējot panākumus, Komisijas 

priekšlikumus par iespējamiem rādītājiem mobilitātes un darba iespēju jomā (līdz 2010. gada 

beigām) un Komisijas ziņojumu (arī līdz 2010. gada beigām) par saskaņotu rādītāju un kritēriju 

sistēmu, ko Padome pieņēma 2007. gada maijā.

Izglītība un apmācības, kas balstītas uz pierādījumiem, būtu jāstiprina ar pamatotiem datiem. Tādēļ 

īpaša uzmanība būtu jāpievērš ieguldījumam, ko sniedz starptautiski izvērtēšanas pētījumi (PISA, 

PIRLS u. c.).

Atvērto koordinācijas metodi (rādītāji, kritēriji, mācīšanās no līdzbiedriem un labas prakses 

apmaiņa) izmantos saistībā ar četriem stratēģiskiem mērķiem (mūžizglītība un mobilitāte; kvalitāte 

un efektivitāte; taisnīgums, sociālā kohēzija un pilsoniskā aktivitāte; jauninājumi un jaunrade). 

Attiecībā uz mūžizglītību Eiropas kvalifikāciju sistēmas īstenošana tiks cieši novērota un tiks 

izskatīti elastīgāki izglītības iegūšanas veidi un lielāka izpratne par neformālo izglītību. 
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Jāturpina stiprināt sinerģijas starp Boloņas procesu augstākai izglītībai, Kopenhāgenas procesu 

profesionālai izglītībai un apmācībām un sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā.

Izglītības un apmācības sociālais aspekts

Visas trīs prezidentvalstis īpašu uzmanību pievērsīs tam, lai veicinātu taisnīgumu, sociālo kohēziju 

un pilsonisko aktivitāti. Tās risinās jautājumus, kā nodrošināt taisnīgu pieeju izglītībai agrīnas 

bērnības laikā, cīnīties pret priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un veicināt iekļaujošu izglītības 

politiku attiecībā uz skolēniem no neaizsargātajām grupām. 

2010. gads ir pasludināts par gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību un 2011. gads – par 

Eiropas brīvprātīgo darbību gadu. Abi temati ir ļoti nozīmīgi izglītības un apmācību jomā. 

Skolas 21. gadsimtam

Skolas izglītībai ir liela nozīme iepriekš minēto jautājumu īstenošanā. Visas trīs prezidentvalstis 

turpinās īstenot darba kārtību saistībā ar skolām 21. gadsimtam, jo īpaši attiecībā uz tādiem 

jautājumiem kā skolu apsaimniekošana un vadīšana, skolotāju apmācību uzlabošana, svarīgāko 

prasmju attīstīšana un tādu iestāžu izveides veicināšana, kuras ir atvērtas novatorismam.

Profesionālā izglītība un apmācības - Kopenhāgenas process

Profesionālā izglītība un apmācības (Vocational Education and Training – VET) ir vienlīdz svarīgas 

sociāli ekonomiskajā attīstībā un vispārējā sabiedrības izaugsmē.
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Joprojām prioritāri uzdevumi ir pārskatīt, atjaunot un īstenot kopējas Eiropas politikas prioritātes 

arodizglītības un apmācību jomā. Šajā sakarā Eiropas kredītu sistēma profesionālās izglītības un 

apmācības jomā un Eiropas struktūra VET kvalitātes nodrošināšanai ir ārkārtīgi nozīmīga. Turklāt 

īpašu uzmanību pievērsīs tam, lai veicinātu pieaugušo izglītību un prognozētu un apmierinātu darba 

tirgus vajadzības, kā arī spējām uzlabot vadības sistēmu kvalitāti un iestāžu pārvaldei, un tam, lai 

padziļinātu sadarbību starp izglītības un apmācību iestādēm, no vienas puses, un uzņēmējdarbību un 

rūpniecību, no otras puses.

Nākamā Kopenhāgenas procesa turpmāko pasākumu sanāksme, kas notiek reizi divos gados, būs 

Beļģijas prezidentūras laikā, tādējādi sniedzot iespēju pārrunāt Kopenhāgenas procesa pārskatīšanas 

rezultātus.

Augstākās izglītības modernizācija

Budapeštā un Vīnē 2010. gada 11. un 12. martā notiks ministru sanāksme, lai izvērtētu līdz šim 

sasniegto saistībā ar Boloņas procesu.

Boloņas procesa pārraudzības grupai tiks uzticēts uzdevums pielāgot 2009.-2010. gada darba 

programmu atbilstīgi Budapeštā un Vīnē sniegtā neatkarīgā izvērtējuma rezultātiem. Lai 

nodrošinātu augstākās izglītības, pētniecības un novatorisma sinerģiju, uzsvaru liks arī uz Boloņas 

procesa un jaunā stratēģiskā pamata Eiropas sadarbībai izglītībā un apmācībās savstarpējo 

saskaņotību.

Prezidentvalstis turpinās darbu ar Eiropas augstākās izglītības modernizācijas darba plānu, lai 

palielinātu tā redzamību un ļautu tam būt par katalizatoru zināšanu trīsstūrī (augstākā izglītība -

pētniecība - novatorisms).

Visbeidzot saistībā ar aizvien pieaugošo internacionalizāciju universitāšu sadarbību veicinās arī 

ārpus Savienības robežām.
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Mūžizglītības programmas vidusposma pārskatīšana

Pašlaik spēkā esošās mūžizglītības programmas darbības laiks beigsies 2013. gadā. Saistībā ar 

programmas vidusposma pārskatīšanu 2010. gadā tiks apspriestas nākamās programmas aprises.

Mobilitāte ir ļoti svarīga mūžizglītības jomā un nozīmīgs instruments nodarbinātības un elastības 

palielināšanai. Izglītojamo un skolotāju mobilitāte tādēļ paliks darba programmas augšgalā.

Jaunatnes problēmas

Prezidentvalstis veiks turpmākus pasākumus pēc Padomes rezolūcijas, ar ko izveido atjaunotu 

sistēmu Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, izstrādājot ierosmes atbilstīgi Komisijas 2009. gada 

aprīļa paziņojumam „ES jaunatnes stratēģija – ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus”. Tiks uzsvērta 

atvērtās koordinācijas metodes noderība šajā jomā un prioritāti piešķirs ierosmēm, ar kurām veicina 

kultūras un personīgo izaugsmi, sociālo iekļaušanu, jauniešu nodarbinātību un piedalīšanos.

īstenojot minēto Padomes rezolūciju, prezidentvalstis mēģinās pieņemt virkni secinājumu 

konkrētajās darbības jomās, kuras minētas jaunajā sadarbības sistēmā (piemēram, izglītība, 

nodarbinātība, jaunrade, uzņēmējdarbība, veselība un labklājība, piedalīšanās, sociālā iekļaušana, 

brīvprātīgas darbības un jaunieši un pasaule). Jauniešu jautājumu apspriedīs arī saistībā ar 

Lisabonas stratēģiju laikam pēc 2010. gada. Visbeidzot prezidentvalstis saskata saikni starp 

jauniešu problēmām un gaidāmajiem "Eiropas gadiem", kad 2010. gadā koncentrēs uzmanību uz 

nabadzības un sociālās atstumtības apkarošanu un 2011. gadā – uz brīvprātīgām darbībām.
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Kultūra

Kultūra ir nozīmīgs faktors iecietības, dialoga un savstarpējās sapratnes veicināšanā.

Padomes 2007. gada novembrī pieņemtā Eiropas darba kārtība kultūrai ir nozīmīgs pasākums, lai 

turpinātu izvērst sadarbību kultūras jomā un palielinātu Eiropas rīcības saskaņotību un redzamību 

šajā jomā. Tā palīdzēja veidot jaunu stratēģisku un horizontālu pieeju kultūrai un palīdz veicināt 

kultūras daudzveidību un kultūru dialogu. Kultūra ir arī jaunrades un novatorisma katalizators, un 

kultūras un radošās nozares ir nozīmīgas, reaģējot uz pasaules ekonomikas un finanšu krīzi.

Visas trīs prezidentvalstis turpinās īstenot Padomes kultūras darba programmu 2008.-2010. gadam 

un izvērtēs to, lai izstrādātu jaunu darba programmu nākamajiem gadiem. Īpašu uzmanību pievērsīs 

tam, lai izvērtētu rezultātus, kas gūti saistībā ar atvērto koordinācijas metodi.

Kultūras un radošās rūpniecības nozares, tostarp MVU, sniedz būtisku ieguldījumu izaugsmē un 

nodarbinātībā, kā arī vietējā un reģionālā attīstībā. Tādēļ Lisabonas stratēģijā laikam pēc 2010. gada 

ir jāpievēršas kultūras un radošai nozarei. 

Eiropas kultūras mantojums ir jo īpaši bagāts un sniedz ieguldījumu reģionu ekonomiskajā 

pievilcībā un ilgtspējīgā attīstībā, jo īpaši ar kultūrtūrisma palīdzību. Tās palīdz arī attīstīt Eiropas 

pilsonību. Tādēļ prezidentvalstis veicinās "Eiropas mantojuma zīmes" iniciatīvas īstenošanu un 

beigs darbu pie saistītā likumdošanas instrumenta.

Gatavojoties nākamajai finanšu shēmai, prezidentvalstis pievērsīs uzmanību ar kultūru saistīto ES

programmu nākamā posma sagatavošanai. Saistībā ar savām darbībām tās ņems vērā arī 2010. un 

2011. Eiropas gada mērķus. 
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Audiovizuālā politika

Kinematogrāfijas politikas jomā visas trīs prezidentvalstis pievērsīs uzmanību Komisijas 2001. gada 

„kinematogrāfijas paziņojuma” pārskatam un turpmākiem pasākumiem pēc Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2005. gada ieteikumam par filmu mantojumu un ar to saistīto industriālo darbību 

konkurētspēju, vienlaikus ņemot vērā vajadzību veicināt Eiropas kinematogrāfijas darbu apriti. 

Eiropas Savienības jaunrades tiešsaistes ierosmes ir stabils pamats turpmākām darbībām, kuru 

mērķis ir stiprināt Eiropas audiovizuālo un tiešsaistes nozari. Prezidentvalstis īpašu uzmanību 

pievērsīs audiovizuālā satura nozares attīstībai un tās pozitīvajai ietekmei uz visu ekonomiku. Tāpat 

tiks apspriesta tiesību subjektu interešu aizsardzība un alternatīvs audiovizuālo darbu izplatīšanas 

veids (digitāla izplatīšana, e-kino), kā arī digitālā kultūra un radošs saturs.

Visas trīs prezidentvalstis pievērsīsies Eiropas digitālās bibliotēkas EUROPEANA progresa 

ziņojumam un attīstības perspektīvām un problēmai saistībā ar Eiropas kultūras digitālā mantojuma 

ilgtermiņa saglabāšanu. Tādēļ tās veicinās lielāku Eiropas līmeņa sadarbību, lai vairotu izpratni par 

šo apdraudējumu un rastu piemērotus risinājumus cīņai ar to.

Sports

Prezidentvalstis koncentrēs uzmanību sporta nozīmei sabiedrības dzīvē, kura ir lieliski aprakstīta 

Komisijas Baltajā grāmatā par sportu. Šajā sakarā tās pievērsīsies fizisko aktivitāšu sniegtajām 

priekšrocībām, ņemot vērā ES fizisko aktivitāšu pamatnostādnes, kuras 2008. gada novembrī 

apstiprināja ES sporta ministri.

Vēl viens nozīmīgs aspekts būs veicināt dalībvalstu kopējo rīcību cīņā pret dopingu.
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Saistībā ar 2010. gadu – Eiropas gadu nabadzības un sociālās atstumtības apkarošanai, un 2011. 

gadu – Eiropas brīvprātīgo darbību gadu prezidentvalstis sekmēs izpratni par sporta sniegtajām 

iespējām sociālās iekļaušanas un integrācijas, nabadzības apkarošanas un brīvprātības dēļ.

Nākamais solis būs stratēģisku principu, mērķu un kritēriju noteikšana jaunajai sporta programmai, 

kura balstīsies uz Balto grāmatu par sportu un ņemot vērā sporta īpašo nozīmi, kā arī popularizēs 

pozitīvu ieguldījumu iedzīvotāju garīgajā un fiziskajā veselībā, sociālajā kohēzijā, kā arī 

ekonomikā.



16771/09 ip/IP/ic 60
DQPG LV

LAUKSAIMNIECĪBA

Kopējās lauksaimniecības politikas reforma pēc 2013. gada

Pamatojoties uz secinājumiem, ko pieņems pēc pašreizējās KLP veselības pārbaudes un 

gatavojoties apspriedēm par nākamām finanšu shēmām, pastiprinās apspriedes par turpmākās KLP 

mērķiem un jauniem uzdevumiem, it īpaši pamatojoties uz 2010. gada Komisijas paziņojumu, kura 

mērķis ir uzsākt publiskas apspriedes.

Īpašu uzmanību pievērsīs dabas resursu, jo īpaši ūdens resursu, apsaimniekošanai, ņemot vērā tā 

stratēģisko nozīmi lauksaimniecības produktu ražošanā un saikni ar klimata pārmaiņām.

Piena ražošanas nozare

Stāvoklis piena produktu tirgū joprojām būs svarīgs jautājums visu trīs prezidentvalstu laikā. Ņemot 

vērā minēto, tās pievērsīs īpašu uzmanību Komisijas ziņojumam par tirgus stāvokļa izmaiņām un 

attiecīgi  – apstākļiem vienmērīgai piena kvotu sistēmas atcelšanai, ko, iespējams, papildinās ar 

piemērotiem priekšlikumiem. Pienācīgu uzmanību pievērsīs Komisijas izveidotas augsta līmeņa 

grupas apspriedēm par vidēja un ilgtermiņa shēmām.

Lauksaimniecības produktu kvalitāte

Prezidentvalstis centīsies panākt vienošanos par tiesību aktu priekšlikumiem attiecībā uz produktu

standartiem, lauksaimniecības prasībām un lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmām.

Lauksaimniecības pārtikas produktu ražošanas konkurētspēja

Prezidentvalstu darbības vēl viena prioritāte būs veicināt un virzīt ierosmes par to, kā uzlabot 

Eiropas lauksaimniecības pārtikas produktu ražošanas konkurētspēju.
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Lauku attīstība

Gatavojoties no jauna noteikt mazāk labvēlīgus apgabalus, prezidentvalstis ņems vērā attiecīgo 

paziņojumu un sāks gatavot tiesību akta priekšlikumu, ko paredzēts iesniegt 2010. gada otrā pusē.

Saskaņā ar pirmo rīcības programmu Teritoriālās attīstības programmas īstenošanai jāveic darbs 

saistībā ar pilnvarām, kas attiecas uz minētās programmas īstenošanas apmēru 2010. gadā.

Mežsaimniecība

Prezidentvalstis centīsies panākt vienošanos par priekšlikumu regulai, ar ko nosaka pienākumus 

tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus.

Vienkāršošana

Visas trīs prezidentvalstis pievērsīs nepārtrauktu uzmanību ES tiesību aktu turpmākai 

vienkāršošanai. Īpašu uzmanību pievērsīs tam, lai panāktu savstarpēju atbilstību un lai labumu gūtu 

ne tikai Eiropas un valsts/reģionālās iestādes, bet arī un galvenokārt – paši ražotāji.

Saskaņotība

Prezidentvalstis darbā par svarīgu uzskatīs saskaņotības un sinerģijas nodrošināšanu starp vides 

politiku un KLP (it īpaši attiecībā uz veselības pārbaudes "jaunajiem uzdevumiem"), starp 

teritoriālo politiku un KLP, kā arī starp pētniecību, attīstību, jauninājumu politiku un KLP. Turklāt 

tās centīsies kopējā lauksaimniecības politikā pilnībā integrēt lauku attīstības stratēģiskos mērķus.



16771/09 ip/IP/ic 62
DQPG LV

Sarunas par PTO un Dohas Attīstības plānu

Prezidentvalstis cieši sekos šo sarunu gaitai, īpašu uzmanību pievēršot lauksaimniecības daļai; 

iespējamam galīgajam nolīgumam par to būtu jāpaliek KLP reformas 2003. gada shēmas ietvaros, –

tai būtu jābūt proporcionālai un tajā būtu jāņem vērā ES lauksaimnieku intereses.

Prezidentvalstis arī sāks darbu pie tādu regulu pārskatīšanas, kuras jāgroza, ņemot vērā iespējamo 

Dohas attīstības plāna rezultātu.

POSEI regula

Paredzams, ka Komisija iesniegs ziņojumu par POSEI regulas darbību, kam varētu būt pievienoti 

tiesību aktu priekšlikumi. Prezidentvalstis izskatīs minēto ziņojumu un sāks darbu pie iespējamiem 

tiesību aktu priekšlikumiem.

Dzīvnieku veselība un labturība

Prezidentvalstis ir paredzējušas turpmākus pasākumus saistībā ar dzīvnieku veselības stratēģijas 

rīcības plānu 2007.-2013. gadam. Sāks darbu pie priekšlikuma par vienreizēju dzīvnieku veselības 

tiesību aktu.

Turpinās darbu pie priekšlikuma par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā. Iespējams, ka 

prezidentvalstis sāks darbu pie tiesību akta priekšlikuma par labturības rādītāju marķējumiem uz 

pārtikas produktiem.
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Augu veselība

Prezidentvalstis atzinīgi vērtē ierosmi pārskatīt augu veselības shēmu. Turpmākās apspriedes 

balstīsies uz spēkā esošo tiesību aktu izvērtējuma ziņojumu.

ĢMO

Prezidentvalstis nodrošinās turpmākas apspriedes attiecībā uz 2010. gada jūnijā gaidāmo Komisijas 

ziņojumu par sociālekonomisko ietekmi, ko rada ĢMO laišana tirgū.

Pašlaik tiek veikts ārējais pārskats par to, kā darbojas abi ar ĢMO saistītie tiesību akti (Regula 

1829/2003 un Direktīva 2001/18), un tā rezultāti ir gaidāmi 2010. gada vidū. Šādam ārējām 

pārskatam varētu pievienot tiesību aktu priekšlikumus.

Higiēnas tiesību aktu kopums

Izskatīs ziņojumu par pārtikas, dzīvnieku barības, dzīvnieku un augu sanitāro un fitosanitāro 

kontroļu efektivitāti un konsekvenci un sāks darbu pie iespējamiem secīgiem tiesību aktu 

priekšlikumiem.

Trešās valstis

Attiecībā uz dažām Potsdamas darba grupas apakšgrupām visas trīs prezidentvalstis ir pieņēmušas 

lēmumu iecelt vienu priekšsēdētāju uz visu 18 mēnešu laikposmu.
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Pārskatīs spēkā esošos tiesību aktus par dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importu.

Šajā sakarībā prezidentvalstis gaida arī Komisijas ziņojumu par to, kā tiek piemēroti ES noteikumi 

par importētu produktu ražošanu un īpaši par to, kā trešo valstu ražotājiem izpildīt ES prasības 

attiecībā uz dzīvnieku veselību, sabiedrības veselību un dzīvnieku labturības prasībām.

ZIVSAIMNIECĪBA

Kopējās zivsaimniecības politikas reforma

Prezidentvalstis svarīgu prioritāti piešķirs Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) reformai.

Astoņpadsmit mēnešos tiks veikti vairāki būtiski pasākumi reformu procesā (ietekmes izvērtējums, 

Padomes secinājumi, pirmie tiesību aktu priekšlikumi).

Zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgas organizācijas reforma

Prezidentvalstis sāks un virzīs darbu pie Kopīgās tirgus organizācijas reformas, par kuru Komisija ir 

paredzējusi iesniegt priekšlikumu paralēli KZP reformai.

Akvakultūras stratēģijas īstenošana

Saskaņā ar Padomes secinājumiem par ES akvakultūras ilgtspējīgu attīstību prezidentvalstis 

pārskatīs stratēģiju.

KPN un kvotas 2011. gadam

Katru gadu tiek noteikta  kopējā pieļaujamā nozveja un kvotas, un visas trīs prezidentvalstis tam 

piešķir lielu nozīmi. Divpusējas un daudzpusējas sarunas (tostarp nolīgums ar Norvēģiju), kam ir 

ievērojama nozīme ES zivsaimniecības nozarē, arī būs aktuāls jautājums 2010. gada pēdējo mēnešu 

rīcības programmā.
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Daudzgadu apsaimniekošanas un atjaunošanas plāni

Prezidentvalstis īpašu uzmanību pievērsīs vairākiem daudzgadu apsaimniekošanas un atjaunošanas 

plāniem, tostarp izvērtēs tādu zivsaimniecību apsaimniekošanas plānus, kas Ziemeļjūrā izmanto 

jūras zeltpleksti un pleksti.
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TIESLIETAS UN IEKŠLIETAS

Pēc Lisabonas Līguma stāšanās spēkā , Padomē izveidos Pastāvīgo komiteju operatīvai sadarbībai 

iekšējās drošības jautājumos. Prezidentvalstis nodrošinās to, ka šīs jaunās struktūras uzbūve un 

darbs efektīvi palīdzēs pastiprināt ES iekšējo drošību.

Šajā sakarībā prezidentvalstis darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu Stokholmas programmas 

īstenošanu, un pieliks visas pūles, lai 2010. gada pirmajā pusē pieņemtu rīcības plānu.

IEKŠLIETAS

Patvērums un imigrācija

Eiropadome rīkos ikgadējas apspriedes par imigrāciju un patvēruma politiku, lai pārskatītu Eiropas 

Imigrācijas un patvēruma pakta īstenošanu, kā arī saistītus Stokholmas programmas aspektus, un 

lai pastāvīgi sniegtu stratēģiskas norādes darbam šajā jomā.

Legāla imigrācija

Turpinās centienus veicināt legālas migrācijas labu pārvaldi un mudināt darba tirgus pieprasījuma 

ar piedāvājuma efektīvu saskaņošanu, balstoties uz galamērķa valsts darba tirgu vajadzībām.

Jāizveido sinerģijas starp migrāciju un attīstību.
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Tādēļ turpinās darbu pie Legālās migrācijas politikas plāna neatrisinātiem aspektiem (vienota 

atļauja, sezonas darba ņēmēji, uzņēmumu iekšējie praktikanti) un izvērtēs spēkā esošo direktīvu 

īstenošanu.

Trešo valstu valstspiederīgo integrācija

Turpinās centienus dalīties integrācijas politikas labākajā praksē. Turklāt uzmanību pievērsīs 

pasākumiem, kas jāveic izglītības, profesionālās apmācības, kvalifikāciju un kompetenču atzīšanas 

un aktīva darba tirgus politikas jomās.

Nelegāla imigrācija

ES visaugstākajā politiskā līmenī ir uzņēmusies saistības turpināt nelegālas imigrācijas un cilvēku 

tirdzniecības apkarošanu. Šīs saistības turpinās, atsaucoties uz visām atbilstīgajām politikas 

jomām, ārējo robežu integrētas pārvaldības attīstību (tostarp izpētot iespējas, ko sniedz jaunās 

tehnoloģijas), FRONTEX nozīmes stiprināšanu, efektīvas un ilgtspējīgas atgriešanas un 

atpakaļuzņemšanas politikas turpmāku virzību (pilnībā ievērojot cilvēktiesības) un nelegālas 

nodarbinātības apkarošanu. Turklāt izpētīs jaunus veidus, kā maksimāli palielināt spēkā esošo ES 

instrumentu efektivitāti, lai pastiprinātu operatīvo sadarbību un izveidotu sinerģijas integrētā ES 

iekšējās drošības stratēģijā.

Vispārējas pieejas ietvaros īpašu uzmanību arī pievērsīs nepilngadīgām personām bez pavadības, 

kas ietvers preventīvus un aizsardzības pasākumus, kā arī ilgtspējīgu atgriešanos uz izcelsmes 

valsti, ņemot vērā bērna intereses.
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Vīzu politika

Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izvēršana joprojām ir prioritāte. Turpinās veicināt vietējo 

konsulāro sadarbību un izskatīs arī iespējas izveidot kopīgus vīzu pieteikumu centrus. Vīzu režīma 

atvieglojumu nolīgumu izvērtēšanu uzskatīs par prioritāti.

Šengenas zona

Turpinot stiprināt un paplašināt Šengenas zonu saskaņā ar spēkā esošiem kritērijiem, ne tikai 

palielināsies zonas drošība, bet arī vairāk Eiropas pilsoņu varēs gūt labumu no personu brīvas 

pārvietošanās tiesībām. Šajā sakarā ir obligāti pabeigt un veiksmīgi uzsākt Šengenas informācijas 

sistēmas jauno paaudzi. Turpinās uzlabot Šengenas izvērtēšanas procedūru.

Starptautiska aizsardzība

Joprojām prioritārs ir darbs pie tādu tiesību aktu izstrādes, kuru mērķis ir izveidot Kopējo Eiropas 

patvēruma sistēmu (KEPS), kuras mērķis ir izveidot kopēju patvēruma piešķiršanas procedūru un 

vienotu un stabilu statusu tiem, kam piešķirta starptautiska aizsardzība. Īpašu uzsvaru liks arī uz 

praktiskās sadarbības pastiprināšanu, tostarp uz Eiropas Patvēruma lietu atbalsta biroja izveidi.

Solidaritāte aizsardzības sistēmu pārvaldībā – gan starp dalībvalstīm, gan attiecībā uz trešām 

valstīm – , vienlaikus ievērojot brīvprātīgas dalības principu, , joprojām ir Kopējās Eiropas 

patvēruma sistēmas pīlārs.
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Sadarbība ar trešām valstīm saistībā ar ES vispārējo pieeju

Vispārējā pieeja migrācijai, sniedz iespēju veidot jaunus dialoga un sadarbības veidus ar trešām 

valstīm šajā jomā un veicināt sinerģijas starp migrāciju un attīstību. ES centīsies panākt, lai 

sadarbības trīs komponenti tiktu īstenoti līdzsvaroti un lai tos turpinātu attīstīt. Šajā sakarā turpinās 

īstenot vispārējo pieeju reģioniem Eiropas Savienības dienvidos, austrumos un dienvidaustrumos.

ES arī centīsies panākt pastiprinātu, strukturētu un plašu dialogu ar Latīņamerikas un Karību jūras 

reģiona valstīm par migrācijas jautājumiem.

Iekšējās drošības stratēģija

Prezidentvalstis darbosies, lai izveidotu daudzpusēju ES ilgtspējīgu stratēģiju iekšējās drošības 

jomā, kas atspoguļos pašreizējo stāvokli, turpmākos uzdevumus un stratēģisko rīcību, kas Eiropas 

Savienībā tiek veikta šajā jomā. Šī stratēģija attieksies uz galvenajām prioritārajām politikas jomām 

ES tiesību aktu īstenošanas sadarbībā. Viena prioritāra konkrēta rīcība būs izveidot Eiropas 

kriminālizlūkošanas modeli (ECIM).

Terorisma apkarošana

Mērķis apkarot terorismu visos tā veidos, vienlaikus visā starptautiskajā pretterorisma darbā 

ievērojot cilvēktiesības un starptautiskos tiesību aktus, joprojām ir ES svarīga prioritāte.

Prezidentvalstis galveno uzmanību vērsīs uz ES terorisma apkarošanas stratēģijas un rīcības plāna 

īstenošanu, kā arī uz to, lai izveidotu daudzdisciplīnu reakciju uz terorismu, operatīvo sadarbību 

starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, sadarbību starp tādām Eiropas aģentūrām kā Eiropols 

un Eurojust un sadarbību ar svarīgākajām trešām valstīm. Balstoties uz ES stratēģiju un rīcības 

plānu, īpaši vērsīsies pret radikalizāciju un vervēšanu. Prezidentvalstu mērķi ietvers arī darbības, lai 

apkarotu interneta izmantošanu teroristu mērķiem, lai uzlabotu sprāgstvielu drošumu un lai 

koordinētu par terorismu pieejamās informācijas un izlūkdatu apmaiņu un analīzi.
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Cilvēku tirdzniecības apkarošana

Cilvēku tirdzniecības apkarošana vēl arvien būs svarīga prioritāte. Pamatojoties uz rezultātiem, ko 

iegūs pēc tam, kad būs izvērtēts ES rīcības plāns cilvēku tirdzniecības apkarošanai, visas trīs 

prezidentvalstis ierosinās jaunas ievirzes rīcībai, koncentrējoties uz visa veida ekspluatāciju un 

sevišķu uzmanību pievēršot īpaši neaizsargātiem cietušajiem.

Narkomānijas apkarošana

Prezidentvalstis turpinās īstenot ES narkomānijas apkarošanas rīcības plānu 2009.-2012. gadam.

Visas trīs prezidentvalstis ir atkāroti paudušas, ka svarīga ir daudzdisciplīnu, plaša un līdzsvarota 

pieeja, īpašu uzmanību veltot novēršanai, kā arī cīņai pret prekursoriem un narkotiku nelikumīgu 

ražošanu un tirdzniecību. Turklāt visas trīs prezidentvalstis izskatīs jaunas iespējas, kā efektīvāk un 

saskaņotāk veikt sadarbību tiesību aktu īstenošanā, cīnoties pret narkotiku nelikumīgu tirdzniecību.

Tādu pašu pieeju piemēros attiecībā uz starptautisko sadarbību. Uzsvaru liks uz pastiprinātu 

sadarbību ar svarīgākajām trešām valstīm Vidusjūras, Rietumbalkānu, Rietumāfrikas, 

Latīņamerikas un Vidusāzijas reģionā, lai apkarotu prekursoru ķīmisku vielu un narkotiku 

tirdzniecību.

Policijas un muitas iestāžu sadarbība

Visas trīs prezidentvalstis vecinās operatīvo sadarbību starp tiesībaizsardzības iestādēm un Eiropas 

aģentūrām, piemēram, Eiropolu. Šajā sakarā visus centienus veltīs tam, lai nodrošinātu Eiropola 

darba metožu mierīgu pielāgošanu tās jaunajam tiesiskajam regulējumam.
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Visas trīs prezidentvalstis izskatīs iespējas pastiprināt spēkā esošo ES tiesisko regulējumu 

sadarbībai tiesībaizsardzības jomā, it īpaši sadarbībai pierobežas apgabalos. Veicinās uz Prīmes 

Lēmumiem balstītas praktiskās sadarbības attīstību. Būtu jāveic policijas un muitas sadarbības 

centru darbā gūtās pieredzes un labākās prakses apmaiņa, un varētu izstrādāt to funkcionēšanas 

obligātos standartus. Šajā sakarā prezidentvalstis centīsies panākt tiesībaizsardzības radio saziņas 

sistēmu savietojamību. Eiropas Iekšējās drošības tehnoloģiju nodaļu tīklu izmantos pilnībā.

Joprojām ir mērķis veicināt parastu policijas apmācību un attīstīt Eiropas policijas kultūru, un šajā 

sakarā turpinās nodrošināt efektīvu CEPOL pamatdarbības funkcionēšanu un organizāciju.

Saistībā ar drošību starptautiska mēroga futbola sacensību laikā prezidentvalstis izvērtēs pašreizējo 

darba programmu un sagatavos jaunu programmu laikposmam no 2011. gada līdz 2013. gadam. Tās 

veiks darbības, arī lai pastiprinātu sadarbību starp iestādēm, kas dalībvalstīs atbild par privātās 

apsardzes nozari, lai izveidotu pasākumus, kā uzlabot sadarbību amatpersonu aizsardzībā, un lai 

noteiktu labāko praksi starp Eiropas sakaru ierēdņu tīkliem.

Turpinās ES stratēģiju muitas sadarbībai brīvības, drošības un tiesiskuma jomā, iesniedzot jaunu 

muitas sadarbības rīcības plānu.

Noziedzības novēršana un cīņa pret nopietnu un organizētu noziedzību

Visas trīs prezidentvalstis ir apņēmības pilnas turpināt sadarbību noziedzības novēršanas jomā.

Īpašu uzmanību pievērsīs tam, lai novērstu un apkarotu ar dzimumu saistītu vardarbību. Uzsvērs arī 

to, ka jāveicina nevardarbīga konfliktu pārvarēšana, lai novērstu vardarbību un/vai atjauninātu 

attiecības. Īpaši būtu jāapsver Direktīvas par vides krimināltiesisko aizsardzību īstenošana.
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Cīņai pret nopietniem un organizētiem noziegumiem ir vajadzīga daudzdisciplīnu, uz izlūkdatiem 

balstīta pieeja, lai nodrošinātu efektīvākus un ilgāka termiņa rezultātus. Šajā sakarā centīsies 

panākt Organizētās noziedzības draudu izvērtējuma (OCTA) papildu vērtību, tostarp izstrādājot tā 

reģionālo pieeju.

Prezidentvalstis turpinās īstenot saskaņotu darba stratēģiju un praktiskos pasākumus pret 

kibernoziegumiem. Īpašu uzmanību pievērsīs cīņai pret bērnu jebkāda veida seksuālu izmantošanu 

internetā.

Joprojām svarīga prioritāte būs noziedzīgi iegūtu līdzekļu identificēšana un piedziņa un cīņa pret 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Īpašu uzmanību pievērsīs jautājumam par identitātes 

viltošanu un šajā sakarā uzsāks iniciatīvas attiecībā uz identitātes dokumentu autentiskuma 

pārbaudi Eiropas līmenī. Visbeidzot, sāks apsvērt, kādas ir jaunās sociālekonomiskās jomas, kur 

organizētā noziedzība ir kļuvusi ietekmīga un kur tā lielā mērā ietekmē iedzīvotāju ikdienas dzīvi.

Informācijas apmaiņa

Turpinās darbu, lai attīstītu plaša mēroga un saskaņotu ilgtermiņa ES politiku informācijas 

apmaiņai tiesībaizsardzības jomā, kur pilnībā tiek ievērota datu aizsardzība. Turpinās centienus, lai 

panāktu, ka valsts un Eiropas tiesībaizsardzības informācijas sistēmas izmanto efektīvāk, 

izvairoties no pārklāšanās, un ka optimizē tiešo patērētāju izmaksas un iespējas. Par prioritāti 

uzskata izveidot aģentūru, kas pārvaldītu liela mēroga IT sistēmas.

Prezidentvalstis centīsies apstiprinātā laikposmā, vēlākais 2011. gada augustā, uzsākt un īstenot 

operatīvu SIS II, un darbosies, lai īstenotu "Zviedru" pamatlēmumu un Prīmes Lēmumus nolūkā 

sākt ES mēroga automātisku datu apmaiņu. 
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Civilā aizsardzība

Visas trīs prezidentvalstis turpinās darbu, lai uzlabotu ES reaģēšanas spējas, saskaroties ar 

katastrofām un krīzēm gan ES robežās, gan trešās valstīs un nodrošinot pietiekamu līdzsvaru starp 

novēršanu, gatavību un reakciju. Šajā sakarā prezidentvalstis ievēros abus Komisijas paziņojumus 

par Eiropas Savienības reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu gadījumos un par ES pieeju dabas 

un cilvēka radītu katastrofu novēršanai.

Visas ierosmes attiecībā uz apmācībām tiks rūpīgi ievērotas un īpašu uzmanību pievērsīs civilās 

aizsardzības moduļu īstenošanai un attīstībai un uzraudzības un informācijas centra (MIC) 

stiprināšanai civilās aizsardzības mehānismā. Visas trīs prezidentvalstis veiks arī darbu attiecībā uz 

novēršanu. Turklāt attiecīgā prezidentvalsts īpašu uzmanību pievērsīs civilās aizsardzības 

mehānisma un finanšu instrumenta izvērtējumam, ko sāks nākamo trīs prezidentūru laikā.

Šajā sakarā turpinās sadarbību ar Apvienoto Nāciju Organizāciju. Prezidentvalstis sekos tam, kā 

attīstās elementi, kas iekļauti Eiropas programmā kritiskas infrastruktūras aizsardzībai, un īpaši 

pievērsīsies kodolvielu, bioloģisku, radioloģisku un ķīmisku vielu (CBRN) radītam apdraudējumam 

un meža ugunsgrēku novēršanai.

TIESU IESTĀŽU SADARBĪBA

Praktiskā sadarbība tieslietās

Attiecībā uz horizontāliem jautājumiem tieslietu jomā visas trīs prezidentvalstis uzsvērs 

pamattiesību aizsardzību un veicināšanu, personas datu aizsardzību, e-tiesiskumu un tiesnešu, 

prokuroru un tiesu darbinieku apmācību.
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Pamattiesību un brīvību veicināšana ES un tās ārējās attiecībās ir Savienībai raksturīga iezīme.

Prezidentvalstis dos ieguldījumu šā mērķa sasniegšanā, veicinot ciešu sadarbību ar Eiropas 

Parlamentu un Komisiju. Tās arī centīsies uzlabot sadarbības mehānismus starp pamattiesību 

aģentūru un ES iestādēm. Visu trīs prezidentvalstu prioritāte ir ES drīza pievienošanās Eiropas 

Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijai.

ES būtu jāizstrādā aktīva un konsekventa pieeja personas datu aizsardzībai, it īpaši veidojot 

visaptverošu stratēģiju par informācijas sistēmām iekšējās drošības jomā.

Atzīstot to, cik svarīgi ir izmantot informācijas un saziņas tehnoloģijas tieslietu jomā, visas trīs 

prezidentvalstis ir apņēmības pilnas virzīt projektus, kas ietverti e-tiesiskuma 2009.-2013. gada 

rīcības plānā un, ņemot vērā tā atvērtību, var uzsākt papildu projektus. Īstenošanas struktūras 

darbību izvērtēšanai būtu jānotiek līdz 2011. gada jūnijam. Secīgi uzsāks tādus projektus, kā 

testamentu reģistru un praktizējošu juristu apmācības saistīšana. Būtu jāsāk darbs attiecībā uz 

civillietās un komerclietās pieņemtu tiesas un ārpustiesas lēmumu nosūtīšanu, juridisko palīdzību, 

Eiropas maksājuma rīkojumu, kā arī procedūru maza apmēra prasībām. Turklāt uzmanība būtu 

jāpievērš arī rakstiskas un mutiskas tulkošanas horizontālajam jautājumam.

Visas trīs prezidentvalstis veicinās tādu vispārējo pamatnostādņu īstenošanu, ko dalībvalstis 

pieņēma rezolūcijā par tiesnešu, prokuroru un tiesu darbinieku apmācību. Konkrēti, prezidentvalstu 

mērķis ir panākt efektīvu sadarbību starp Eiropas Tiesiskās apmācības tīklu (EJTN) un attiecīgiem 

valsts apmācības centriem.
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Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās

Tiesas nolēmumu savstarpējas atzīšanas princips krimināllietās ir dalībvalstu tiesiskās sadarbības 

pamatā. Šajā sakarā īpaši pievērsīsies tiešas sadarbības uzlabošanai starp tiesu iestādēm , sevišķi, 

stiprinot savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu saistībā ar pierādījumu sniegšanu 

kriminālprocesos, saistībā ar iespējām izveidot vispārēju instrumentu, ar ko aizstāj Eiropas 

pierādījumu iegūšanas rīkojumu (to var saukt arī par "Izmeklēšanas rīkojumu"), vai pieņemt citā 

dalībvalstī savāktus pierādījumus.

Turklāt visas trīs prezidentvalstis koncentrēsies arī uz pastiprinātu savstarpējas atzīšanas principa 

piemērošanu informācijas apmaiņai par sodāmības reģistriem, uz procesuālo tiesību aktu 

tuvināšanu, uz sadarbību starp tiesu iestādēm attiecībā uz lietas izskatīšanu un uz neaizsargātu 

personu aizsardzību un palīdzību cietušajiem.

Lai starp dalībvalstīm veicinātu tiesu iestāžu sadarbību, visu trīs prezidentvalstu mērķis būs 

stiprināt informācijas apmaiņu par sodāmības reģistriem, veidojot Eiropas rādītāju par sodītiem 

trešo valstu valstspiederīgajiem, un izskatīs iespējas apmainīties ar informāciju par pārraudzības 

pasākumiem, kas pieņemti notiekošos kriminālprocesos, un par spriedumiem, kuri nav galīgi.

Visas trīs prezidentvalstis arī centīsies tuvināt procesuālos tiesību aktus, kas ir galvenais elements, 

kā palielināt savstarpējo uzticību un veicināt savstarpējo atzīšanu. Darbs būtu jāvērš uz to, lai 

uzlabotu tiesisko regulējumu, pieņemot juridiskus instrumentus, lai izveidotu kopīgus minimālos 

standartus attiecībā uz procesuālām tiesībām un garantijām atsevišķām personām kriminālprocesā, 

kā arī attiecībā uz Padomes pamatlēmumu (2001. gada 15. marts) par cietušo statusu 

kriminālprocesā (2001/220/TI).

Prezidentvalstis turpinās darbu, lai izveidotu kopīgus noteikumus attiecībā uz ne bis in idem

principu, ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas jurisprudenci.
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Prezidentvalstis darbosies, lai izveidotu tiesisko sistēmu, kas ļautu pārvest kriminālprocesus no 

vienas dalībvalsts uz otru.

Prezidentvalstu mērķis būs uzlabot tiesisko regulējumu bērnu aizsardzībai, un tās uzsāks rīcības 

plānu pret bērnu seksuālu izmantošanu un bērnu pornogrāfiju.

Īpašu uzmanību pievērsīs palīdzībai cietušajiem, tostarp, terorismā cietušajiem, kā arī personām, 

kas cietušas ar dzimumu saistītā vardarbībā un no vardarbības ģimenē. Šajā nolūkā turpinās darbu, 

lai izveidotu Eiropas tiesisko sistēmu, atceltu jebkādus šķēršļus efektīvai aizsardzības pasākumu 

īstenošanai visā ES teritorijā, lai apdraudētie cietušie varētu saņemt vajadzīgo aizsardzību, 

neatkarīgi no to dzīvesvietas. Saskaņā ar Stokholmas programmu visas trīs prezidentvalstis 

turpinās darbu pie Eiropas aizsardzības rīkojuma.

Tiesu iestāžu sadarbība civillietās

Visas trīs prezidentvalstis koncentrēsies uz ģimenes tiesībām – tā ir būtiska joma, kas ietekmē ES 

pilsoņu ikdienas dzīvi. Turpinās darbu, lai saskaņotu noteikumus saistībā ar jurisdikcijas un tiesību 

aktu konfliktiem. Darbā uzmanību pievērsīs arī citiem ģimenes tiesību aspektiem, proti, Regulas 

par laulāto mantiskajām attiecībām un Regulas par laulības šķiršanai piemērojamiem tiesību aktiem 

un jurisdikciju pieņemšanai.

Turpinās darbu pie Regulas par mantošanu un testamentiem.

Turklāt turpinās darbu pie savstarpējas atzīšanas principa tālākas piemērošanas. Šajā sakarā 

prezidentvalstu prioritāte būs Regulas 44/2001/EK pārskatīšana, īpaši ņemot vērā ekzekvatūras 

atcelšanu attiecībā uz spriedumiem civillietās un komerclietās. Visbeidzot prezidentvalstis 

darbosies, lai uzlabotu vienā dalībvalstī pieņemtu spriedumu pārrobežu izpildi citā dalībvalstī, it 

īpaši, veicot bankas kontu aresta mehānismu analīzi.
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Ārējās attiecības brīvības, drošības un tiesiskuma telpā

Visu trīs prezidentvalstu mērķis būs veicināt brīvības, drošības un tiesiskuma telpas ārējo 

dimensiju.

Attiecībā uz tematiskajām prioritātēm prezidentvalstis ir apņēmušās turpināt iepriekšējo 

prezidentvalstu centienus imigrācijas, terorisma apkarošanas, organizētās noziedzības apkarošanas, 

krimināltiesību un civiltiesību sadarbības un pamattiesību aizsardzības jomā. Stiprinās arī 

sadarbību starp Eiropolu, Eurojust un trešām valstīm.

Attiecībā uz ģeogrāfiskām prioritātēm īpašu uzmanību pievērsīs sadarbībai ar kandidātvalstīm, 

Rietumbalkānu valstīm un Eiropas kaimiņattiecību politikā un Austrumu partnerībā iesaistītajām 

valstīm. ES un ASV stratēģiskajā dialogā partnerība ar Krieviju, dialogs un sadarbība ar Āfrikas 

valstīm, pastiprināts, strukturēts un visaptverošs dialogs ar Latīņamerikas un Karību jūras reģiona 

valstīm, kā arī sadarbība ar Āzijas valstīm, joprojām būs visu trīs prezidentvalstu prioritātes.

Prezidentvalstis centīsies stiprināt ES nostājas saskaņošanu visās starptautiskajās organizācijās.
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ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS

Jauna Augstā pārstāvja un Eiropas Ārējās darbības dienesta izveide ievērojami uzlabos ES ārējo 

darbību. Būs ārkārtīgi svarīgi 2010. gada sākumā panākt vienošanos par Lēmumu attiecībā uz 

Eiropas Ārējās darbības dienesta organizāciju un darbību.

Savienība turpinās darbu saistībā ar Eiropas drošības stratēģiju, īpaši pievēršoties jauniem 

apdraudējumiem, piemēram tādiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām un energoapgādes drošību.

Krīžu pārvarēšana

Eiropas Savienība turpinās stiprināt visas KDAP komponentes, lai nostiprinātu Savienības, kā 

pasaules mēroga un autonoma dalībnieka lomu konfliktu novēršanas, krīzes reaģēšanas, krīzes 

pārvarēšanas un pēckonfliktu stabilizācijas jomā, īpašu uzmanību pievēršot civilo un militāro 

aspektu sinerģijām. Lai uzlabotu krīzes pārvarēšanas efektivitāti, rosinās veidot jaunus sadarbības 

veidus, ietverot starptautiskus risinājumus, piemēram, resursu koplietojumu, apmācību un loģistiku, 

kā arī Lisabonas Līgumā paredzētas jaunas iespējas.

Īpašu uzmanību pievērsīs civilo un militāro pamatmērķu īstenošanai, un ES ātras reaģēšanas spēju 

pastiprināšana būs prioritāra. Turpinās izskatīt jaunas iespējas, kā veidot civilās spējas, un turpinās 

attīstīt Eiropas Aizsardzības aģentūras darbības spēju uzlabošanā.

ES centīsies panākt ciešu sadarbību ar ANO, NATO, EDSO, Āfrikas Savienību un citām 

starptautiskām un reģionālām organizācijām.

Īpašu uzmanību pievērsīs turpmākai attiecību uzlabošanai ar NATO politiskās stratēģijas līmenī, 

tostarp attiecībā uz spēju veidošanu.



16771/09 ip/IP/ic 79
DQPG LV

Prezidentvalstis ņems vērā desmit gados gūtos panākumus krīžu novēršanas jomā un ierosinās 

turpmākus pasākumus saistībā ar 10. gadadienu pēc ES programmas vardarbīgu konfliktu novēršanā 

(Gēteborgas programma) pieņemšanas.

Prioritāte būs militāru un civilu operāciju plānošanas un operatīvās īstenošanas uzlabošanai. Ņemot 

vērā finanšu stāvokli, prioritāte tiks piešķirta tam, lai nodrošinātu pietiekamus finanšu līdzekļus 

aizvien plašākiem ES krīžu pārvarēšanas pienākumiem.

Saistībā ar 10. gadadienu, kopš  pieņemta ANO DP Rezolūcija 1325 (2000) par sievietēm, mieru un 

drošību, prezidentvalstis veicinās cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības jautājumu iekļaušanu 

EDAP misiju/operāciju plānošanā un veikšanā.

Prezidentvalstis rosinās veidot Eiropas drošības un aizsardzības kultūru un turpinās stiprināt Eiropas 

drošības un aizsardzības koledžu (EDAK).

Ieroču neizplatīšana, atbruņošanās

Turpinās īstenot ES masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas stratēģiju. Šajā sakarā 

izmantos iespējas, ko sniedz visu trīs prezidentvalstu laikā paredzētās starptautiskās sanāksmes, 

piemēram, Kodolieroču neizplatīšanas līguma pārskatīšanas sanāksme. Turklāt ES sadarbībā ar 

trešām valstīm aktīvi piedalīsies ANO DP Rezolūcijā 1887 paredzēto noteikumu īstenošanā.

Turpinās darbu pie ES Nelikumīgas VIKI, kā arī to munīcijas uzkrāšanas un tirdzniecības 

apkarošanas stratēģijas, kā arī turpinās aktīvi iesaistīties sarunās saistībā ar Ieroču tirdzniecības 

nolīgumu.
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Terorisma apkarošana

Eiropas Savienības terorisma apkarošanas stratēģija 

Daudzpusēja sadarbība

Savienība turpinās atbalstīt ANO reformu procesu, īpašu uzsvaru liekot uz saskaņotības 

pastiprināšanu un institucionālās sistēmas stiprināšanu, izmantojot visu trīs pīlāru, proti miera un 

drošības un ilgtspējīgas attīstības un cilvēktiesību, līdzsvarotu attīstību. Pienācīgi jāatspoguļo 

finansiālais ieguldījums, ko ES sniegusi šīs organizācijas darbībās.

Joprojām ļoti svarīgi būs veicināt ES un ANO sadarbību miera un drošības jomā un uzlabot ANO 

miera uzturēšanas darbību efektivitāti.

Eiropas Konsulārā sadarbība un Eiropas pilsoņu aizsardzība

Visas trīs prezidentvalstis darbosies, lai attiecībā uz ceļotāju un ārzemēs dzīvojošu pilsoņu 

aizsardzību uzlabotu ES pilsoņu konsulāro aizsardzību Eiropas Savienībā un ārpus tās.

Uzlabos darbu pie tādas obligātās konsulārās palīdzības noteikšanas, kas jāpiedāvā dalībvalstu 

pilsoņiem ārpus ES teritorijas.

Jāturpina veidot saskaņošanas procedūru krīzes situācijās, kas notiek ārpus Savienības teritorijas.

Īpašu uzmanību pievērsīs "vadošās valsts" shēmas izvērtēšanai un uzlabotai konsulārai sadarbībai, 

izmantojot konsulāro resursu savstarpēju dalīšanu. Šajā sakarā prioritāte būs konsulāro dienestu 

darbinieku apmācība, lai uzlabotu sadarbību krīzes situācijās un zināšanas par ES tiesībām.
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Eiropas pilsoņiem sniegto konsulāro palīdzību popularizēs visā Eiropas Savienības teritorijā.

Atbilstīgu uzmanību pievērsīs arī diplomātiskās palīdzības sekmēšanai tiesiskās palīdzības 

uzdevumu risināšanā.

Cilvēktiesības un tiesiskums

Savienība koncentrēs spēkus turpmākai visu cilvēktiesību un pamatbrīvību attīstības un aizsardzības 

stiprināšanai un to universāluma veicināšanai. ES starptautiskajā rīcības programmā svarīgs 

jautājums joprojām būs nāvessoda atcelšana.

Īpašu uzsvaru liks uz cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības integrāciju visās ES politikas jomās, 

tostarp EDAP, it īpaši integrējot cilvēktiesības politiskās apspriedēs un dialogos ar trešām valstīm.

Īpaši uzsvērs genocīda un masu izrēķināšanās novēršanu starptautiskā mērogā.

Savienība arī stiprinās tiesiskuma veicināšanā veikto darbu. Viens no balstiem ES pieejā ilgstoša 

miera veidošanā un uzturēšanā joprojām būs cīņa pret nesodāmību. Joprojām nozīmīgs būs ES 

atbalsts Starptautiskajai Krimināltiesai, un šajā sakarā ES būtu jācenšas panākt Starptautiskās 

Krimināltiesas Romas statūtu universālumu un pilnīgu īstenošanu. Romas statūtu pārskatīšanas 

konference, kas notiks 2010. gadā, sniegs iespējas vēlreiz paust plašu atbalstu turpmākai 

starptautisko tiesību attīstībai.

Tirdzniecības politika

Pirmā pasaules mēroga ekonomiskās aktivitātes samazināšanās 50 gados ir būtiski izmainījusi 

Savienības tirdzniecības politikas darbības vidi. ES turpinās centienus nodrošināt atvērtību un 

iesaistīšanos pretēji izolācijai un tieksmei atkāpties. Šajā sakarā ES prioritāte joprojām būs panākt 

vērienīgus, līdzsvarotus un plašus Dohas sarunu kārtas secinājumus. Paralēli ES centīsies arī 

turpmāk panākt divpusējus un reģionālus tirdzniecības nolīgumus ar svarīgākajiem tirdzniecības 

partneriem.
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Saistībā ar ES tirgus pieejas stratēģiju prezidentvalstis, izmantojot visus pieejamos instrumentus, 

atbalstīs ierosmes, kas veicina preču un pakalpojumu eksportu no Eiropas uzņēmumiem, jo īpaši uz 

trešām valstīm. Joprojām ir ļoti svarīgas saskaņotas darbības, lai atceltu ar tarifiem nesaistītus 

šķēršļus, lai atvērtu publiskā iepirkuma tirgus un lai uzlabotu intelektuālā īpašuma tiesību 

aizsardzību.

Sadarbība attīstības jomā

ES atzīst vajadzību saglabāt visas saistības, kas pieņemtas Monterejas un Dohas sanāksmēs. Tādēļ 

ES turpinās cieši uzraudzīt atbilstību ES oficiālās attīstības palīdzības saistībām, kā noteikts Eiropas 

Konsensā attīstības jomā, it īpaši ES starpposma kopīgo mērķi līdz 2010. gadam panākt 0,56 % no 

NKP. Lai panāktu līdzsvarotāku pasaules mēroga attīstību, ES īpašu uzmanību pievērsīs vismazāk 

attīstīto valstu vajadzībām, vienlaikus turpinot atbalstīt visas jaunattīstības valstis, tostarp valstis ar 

maziem un vidējiem ienākumiem. 

ES turpinās veicināt palīdzības efektivitāti, kā par to panākta vienošanās Akras rīcības programmā.

Gatavojoties Augsta līmeņa forumam par palīdzības efektivitāti (Seula, 2011. gads), tā turpinās  šo 

programmu aktīvi īstenot, ņemot vērā tādu valstu īpašo situāciju, kurās stāvoklis nav stabils.

ES arī pārraudzīs un rīkosies, lai panāktu Tūkstošgades attīstības mērķus. Spānija, Beļģija un 

Ungārija cieši sadarbosies, gatavojoties Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 

augsta līmeņa plenārsēdei (2010. gada septembris), kurā atzīmēs tūkstošgades deklarācijas 

10. gadadienu. Šajā sakarā uzmanību pievērsīs pārtikas nodrošinājumam un cīņai pret badu un 

nabadzību, pastiprinot lauku ilgtspējīgu attīstību, lauksaimnieciskās ražošanas sistēmas un ūdens un 

mežu apsaimniekošanu. Atbalstīs veselības aizsardzības sistēmu stiprināšanu un ES dzimumu 

līdztiesības un sieviešu iespēju rīcības plāna gatavošanu Eiropas attīstības politikas vajadzībām.

Turklāt rosinās īstenot attiecīgās konferencēs pieņemtās ES saistības attiecībā uz vidi.
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Saistībā ar attiecībām ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm ES nodrošinās, ka 

tiek pabeigta Kotonū nolīguma otrā pārskatīšana, darbs pie tādu Ekonomiskās partnerības nolīgumu 

(EPN) noslēgšanas un turpmākās darbības saistībā ar tiem, kuros garantē ĀKK valstu reģionālo 

integrāciju un attīstību, kā arī mudinās īstenot Ekonomiskās partnerības nolīgumus un citus 

reģionālās integrācijas pasākumus, tostarp izmantojot tirdzniecības veicināšanas atbalsta paketes.

Prioritāte būs arī stiprināt transatlantisko partnerību saistībā ar sadarbību attīstības jomā un veicināt 

sadarbību ar jaunajiem līdzekļu devējiem (Ķīnu, Brazīliju, Indiju).

Visbeidzot visas trīs prezidentvalstis veicinās Eiropas pilsoņu informētību par vajadzību turpināt 

solidaritātes centienus ar grūtībās nonākušām valstīm, kuras īpaši cieš no pašreizējās ekonomiskās 

situācijas sekām.

Rietumeiropas valstis, kas nav ES dalībvalstis

ES turpinās attīstīt sadarbību ar visām trīs EEZ valstīm, Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu un 

pastiprinās sadarbību ar Šveici, iespējams, noslēdzot jaunu pamatnolīgumu. ES arī pastiprinās 

sadarbību krāpšanas apkarošanas un nodokļu jautājumos ar Lihtenšteinu, Andoru, Monako un 

Sanmarīno un Šveici, noslēdzot jaunus vai atjauninot spēkā esošos nolīgumus. 
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Rietumbalkāni

Rietumbalkānu valstu Eiropas perspektīvu turpinās veidot saskaņā ar 2006. gada decembrī panākto 

atjaunoto konsensu par paplašināšanos. Stabilizācijas un asociācijas process saskaņā ar Saloniku 

programmu šajā saistībā joprojām būs vissvarīgākais instruments. ES turpinās palīdzēt 

Rietumbalkānu valstīm to politisko, ekonomisko un institucionālo reformu procesos un turpinās 

sniegt atbalstu reģionālajai sadarbībai starp Rietumbalkānu valstīm. Īpašu uzmanību pievērsīs tam, 

lai pilnībā īstenotu ar partnervalstīm parakstītos Stabilitātes un asociācijas nolīgumus, kā arī tam, lai 

tiktu izpildīti stabilizācijas un asociācijas nolīguma kritēriji. Turpinās arī darbu, lai noslēgtu 

stabilizācijas un asociācijas nolīgumu ar Bosniju Hercegovinu (un ratificētu un īstenotu vienošanos 

ar Serbiju). Turpinās īstenot arī vīzu piešķiršanas procedūras liberalizācijas ceļvežus.

Kaimiņattiecības – Austrumeiropa un Vidusjūras reģions

Savienība turpinās stiprināt Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP) kā vienotu un saskaņotu 

politikas sistēmu, vienlīdz lielu uzmanību pievēršot austrumu un dienvidu dimensijai.

Attiecībā uz austrumu dimensiju Eiropas Savienībai joprojām ir stratēģiski svarīgi veicināt 

stabilitāti, labas pārvaldības un tautsaimniecības attīstību tās austrumu kaimiņvalstīs. Šajā sakarā 

Savienība turpinās īstenot Austrumu partnerību, padziļinot divpusējo iesaistīšanos un lai izveidotu 

jaunu daudzpusēju sistēmu, kurā būtu iesaistīta ES, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, 

Moldovas Republika un Ukraina, un kuras mērķis būs panākt reformu paātrinājumu, tiesību aktu 

tuvināšanu un turpmāku tautsaimniecības integrāciju. Turklāt nākamajos 18 mēnešos turpinās 

sarunas par dziļiem un plašiem brīvas tirdzniecības nolīgumiem ar partneriem, kas ir Pasaules 

Tirdzniecības organizācijas locekļi un ir gatavi ievērot savas saistības. Turpmāki pasākumi vīzu 

režīma liberalizācijas panākšanai kā ilgtermiņa mērķim katras valsts gadījumā tiks veikti atsevišķi, 

ja vien būs apstākļi labi pārvaldītai un drošai mobilitātei. Otrais Austrumu partnerības samits notiks 

2011. gada pirmajā pusē.
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Attiecībā uz dienvidu dimensiju Savienību Vidusjūrai pastiprinās ar Savienības Vidusjūrai otro 

samitu, kas notiks 2010. gada pirmajā pusgadā, un ar Savienības Vidusjūrai pirmās darba 

programmas pieņemšanu laikposmam no 2010. gada līdz 2012. gadam. Vēl viena prioritāte būs 

panākt Barselonā izveidota sekretariāta efektīvu un iedarbīgu darbību.

Saistībā ar divpusējo sadarbību ciešu uzmanību pievērsīs tādu divpusēju attiecību sistēmai, kas 

pastāv ar Maroku, Izraēlu, Tunisiju, Ēgipti un Jordānu, vienlaikus turpinot attīstīt attiecības ar 

Alžīru, Libānu un Palestīnas Pašpārvaldi. Centīsies parakstīt nolīgumu ar Sīriju, kā arī turpinās 

sarunas par nolīgumu ar Lībiju. Pirmo ES un Marokas samitu organizēs 2010. gada pirmajā 

pusgadā.

ES arī turpinās īstenot Eiropas reģionālās stratēģijas, piemēram, Ziemeļu dimensiju, Melnās Jūras 

sinerģiju, nodrošinot papildināmību ar Eiropas kaimiņattiecību politiku un citām ES ierosmēm.

Attiecības ar Krieviju

Eiropas Savienība centīsies turpināt attīstīt stratēģisko partnerību ar Krieviju, balstoties uz kopīgām 

interesēm un vērtībām. Turpinās centienus virzīt sarunas par jaunu ES un Krievijas nolīgumu un arī 

par ceļvežu īstenošanu attiecībā uz četrām kopējām telpām. Savienība mudinās Krieviju pabeigt 

pievienošanos PTO, kas pavērs iespēju noslēgt divpusēju brīvās tirdzniecības nolīgumu, un 

darboties, lai atrisinātu citus neatrisinātus jautājumus. Savienība arī nodrošinās, lai ar Krieviju rīkoti 

secīgi samiti būtu konsekventi un savstarpēji saistīti.

Vidusāzija

Šajos 18 mēnešos ES turpinās īstenot stratēģiju par Vidusāziju septiņās galvenajās jomās:

cilvēktiesības, tiesiskums, laba pārvaldība un demokratizācija, izglītība, tautsaimniecības attīstība, 

tirdzniecība un investīcijas, energoapgāde un transports, vide un ūdens, kopīgi apdraudējumi un 

problēmas un dialogs starp kultūrām. Turklāt tā izskatīs iespējas stiprināt sadarbību ar Vidusāzijas 

valstīm.
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Tuvie Austrumi

Savienība sadarbībā ar reģionālajiem un starptautiskajiem partneriem turpinās atbalstīt visus 

centienus, lai panāktu visaptverošu mieru Tuvajos austrumos, balstoties uz divu valstu izveides 

risinājumu. Savienība joprojām būs nozīmīgs dalībnieks un darbosies, lai uzlabotu attiecības ar 

reģiona valstīm, tostarp izpētot veidus un formulējot priekšlikumus miera nolīguma īstenošanas 

atbalstam.

Savienība cieši sekos notikumiem Irānā un turpinās darbu, lai rastu ilgtermiņa risinājumu 

kodoljautājumam – tā būs daļa no plašākas rīcības programmas saistībā ar Irānu.

Savienība turpinās atbalstīt drošas, stabilas, demokrātiskas, pārtikušas un vienotas Irākas izveidi un 

centīsies panākt, ka tiek noslēgtas sarunas par Sadarbības un tirdzniecības nolīgumu ar Irāku.

Svarīgs ES mērķis joprojām ir pabeigt brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Persijas līča sadarbības 

padomi.

Transatlantiskās attiecības

Transatlantiskās attiecības joprojām ir svarīga prioritāte ES rīcības programmā. Ieguldīs centienus, 

lai turpinātu stiprināt ES un ASV stratēģisko partnerību, īpašu uzmanību pievēršot svarīgākajiem 

daudzpusējiem jautājumiem, proti, klimata pārmaiņām, energoapgādei, ekonomikas un finanšu 

krīzei, krīžu pārvarēšanai un sadarbībai attīstības jomā. Energoapgādes jomā veiks visu 

nepieciešamo, lai efektīvi izmantotu ES un ASV Enerģētikas padomi. Turpinās pielikt pūles, lai 

īstenotu 2007. gada ekonomiskās sadarbības programmu un dialogu par regulējumu, it īpaši 

Transatlantiskās ekonomikas padomes sanāksmē. Atjauninātajā politiskajā programmā ietvers 

pastiprinātu dialogu un, iespējams, vienotu rīcību reģionāliem jautājumiem, ieroču neizplatīšanu un 

atbruņošanos un drošību. Izskatīs arī turpmāku sadarbību brīvības, drošības un tiesiskuma, kā arī 

terorisma apkarošanas jomā.
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Turpinās attīstīt ciešās attiecības ar Kanādu un turpinās darbu pie jauna vispārēja ekonomikas 

nolīguma, kā arī citās jomās.

Āfrika

ES turpinās vērst uzmanību uz vienotu ES un Āfrikas stratēģiju un rīcības plānu. Īpašs uzsvars 

jāliek uz darbībām šādās jomās: miers un drošība, energoapgāde, klimata pārmaiņas, tirdzniecība, 

cilvēktiesību ievērošana, demokrātija un tiesiskums, kā arī migrācijas jautājumi. ES un Āfrika 

2010. gada otrajā pusgadā kopā organizēs trešo ES un Āfrikas samitu.

Miera un drošības veicināšana kontinentā joprojām ir viens no svarīgākajiem ES politikas mērķiem 

Āfrikā. ES turpinās sadarboties ar Āfrikas Savienību, lai tā varētu veikt nozīmīgo lomu konfliktu 

novēršanā un konfliktu risināšanā visā kontinentā. ES turpinās atbalstīt krīžu novēršanas, 

stabilizācijas un samierināšanas procesus un turpinās dot ieguldījumu spēju veidošanā, it īpaši 

attiecībā uz ĀS veikto miera uzturēšanas misiju plānošanu un vadīšanu.

ES turpinās pārraudzīt notikumu attīstību teritorijās, kurās ir nosliece uz krīzēm, kā piemēram Lielo 

ezeru reģionā un Āfrikas ragā (it īpaši Sudānā un Somālijā), un iesaistīsies stabilizācijas un 

konfliktu risināšanas centienos ar reģionāliem un starptautiskiem partneriem.

Āzija

Savienība īpašu uzmanību pievērsīs tam, lai attīstītu un stiprinātu attiecības ar saviem partneriem 

Āzijā. Šajā sakarā Āzijas un Eiropas sanāksmes (ASEM) astotais samits, kas notiks 2010. gada 

otrajā pusgadā, būs iespēja veicināt ES politiskos un ekonomiskos mērķus un turpināt stiprināt 

attiecības ar Āziju.
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Attiecības ar atsevišķām Dienvidaustrumāzijas valstīm arī stiprinās, noslēdzot un īstenojot 

divpusējas partnerības un sadarbības nolīgumus un, ja iespējams, brīvas tirdzniecības nolīgumu ar 

Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN). ES būtu jācenšas panākt pievienošanās draudzības 

un sadarbības līgumam, kas atspoguļo ES stingro atbalstu un ieguldījumu miera, drošības un 

sadarbības nodrošināšanai reģionā un vēlmē izvērst plašāku konstruktīvu iesaistīšanos reģionālās 

integrācijas procesos.

Centīsies izveidot jaunas līgumattiecības ar Ķīnu, Dienvidkoreju, Indiju. Attiecībā uz Ķīnu ES 

turpinās centienus, kuru mērķis ir paplašināt ekonomiskās attiecības un stiprināt politiskos 

kontaktus ar šo svarīgo partneri. Dialogs par cilvēktiesībām vēl arvien būs būtiska daļa attiecībās ar 

Ķīnu. Nākamais secīgais pasākums ES un Indijas attiecībās būs sarunas par partnerības un 

sadarbības nolīgumu; ES turpinās meklēt veidus, kā iesaistīt Indiju saistībā ar šo.

Lai sekmētu stabilitāti, ES turpinās arī cieši sekot attīstībai Korejas pussalā. Pēc tam, kad spēkā būs 

stājies jaunais tiesiskais regulējums, ES centīsies attiecības ar Korejas Republiku paaugstināt 

stratēģiskās partnerības līmenī.

ES aktīvi sekos notikumiem Mjanmā/Birmā un atbalstīs reģionālos un ANO centienus tai palīdzēt 

pārejā uz demokrātiju, it īpaši saistībā ar plānotajām 2010. gada vēlēšanām.

ES joprojām aktīvi iesaistīsies Afganistānā un Pakistānā, cenšoties panākt, ka tiktu īstenots plāns 

ES rīcības stiprināšanai Afganistānā un Pakistānā, vienlaikus ņemot vērā reģionālo dimensiju. ES ir 

apņēmības pilna sadarboties ar jauno Afganistānas valdību, lai palīdzētu atrisināt problēmas, ar ko 

saskaras šī valsts.
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Latīņamerika un Karību jūras reģions

Turpinās veidot attiecības ar Latīņameriku. Paredzēts, ka ES un Latīņamerikas sestais samits notiks 

2010. gada pirmajā pusgadā – tas nodrošinās rīcības plāna īstenošanu un izveidos ES un 

Latīņamerikas fondu. Samits ar Meksiku un ceturtais ES un Brazīlijas samits notiks, attiecīgi, 

2010. gada pirmajā un otrajā pusgadā. Turpinās darbu arī pie turpmākām darbībām saistībā ar 

stratēģiskām partnerībām un rīcības plāniem, kas noslēgti ar Meksiku un Brazīliju.

Uzturēs arī attiecības ar atsevišķām valstīm vai valstu grupām, un šajā sakarā attiecīgajos 

18 mēnešos notiks regulāri divpusēji samiti ar Čīli, Centrālameriku, Andu kopienu, Cariforum un 

Mercosur.

Īpašu uzsvaru liks uz to, lai noslēgtu un parakstītu Asociācijas nolīgumus ar Centrālamerikas 

valstīm un parakstītu daudzpusēju nolīgumu ar Andu Kopienas valstīm, kā arī lai atsāktu un virzītu 

sarunas par asociācijas nolīgumu ar Mercosur.
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