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NOTA
de : Futuras Presidências Espanhola, Belga e Húngara
to : Coreper/Conselho
Assunto : Projecto de programa do Conselho para 18 meses

Junto se envia, à atenção das delegações, o projecto de programa do Conselho para 18 meses 

elaborado pelas futuras Presidências Espanhola, Belga e Húngara.
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PROGRAMA PARA 18 MESES

DAS PRESIDÊNCIAS ESPANHOLA, BELGA E HÚNGARA

INTRODUÇÃO

O presente documento expõe o programa conjunto das Presidências Espanhola, Belga e Húngara, 

que cobre o período que vai de Janeiro de 2010 a Junho de 2011. O documento subdivide-se em 

duas partes. A primeira parte apresenta o enquadramento estratégico do programa, inserindo-o num 

contexto mais vasto e, especificamente, na perspectiva dos objectivos a mais longo prazo que se 

manterão válidos para as três Presidências seguintes. Por esta razão, e em conformidade com o 

Regulamento Interno do Conselho, as futuras Presidências Polaca, Dinamarquesa e Cipriota foram 

consultadas sobre esta secção. A segunda parte constitui o programa operacional, que enuncia as 

questões que se espera sejam tratadas durante o referido período de dezoito meses.

As três Presidências exercerão as respectivas funções com base no novo Tratado, que entrou em 

vigor a 1 de Dezembro de 2009, e farão tudo o que estiver ao seu alcance para assegurar o bom 

funcionamento das novas regras e disposições. Para tal, terão de desenvolver uma cooperação muito 

estreita entre si e com o novo Presidente do Conselho Europeu e a Alta Representante (AR), que 

presidirá ao Conselho dos Negócios Estrangeiros. Simultaneamente, contarão em larga medida com 

o contributo prestado pela nova Comissão com base nas orientações políticas definidas pelo seu 

Presidente em Setembro de 2009 e no seu programa de trabalho. As Presidências trabalharão ainda 

em estreitíssima colaboração com o Parlamento Europeu, cujo papel foi substancialmente reforçado 

pelo Tratado de Lisboa.
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PARTE I

ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO

Num mundo em rápida mutação, vemo-nos confrontados com uma série de desafios sem 

precedentes, que exigem uma abordagem colectiva e determinada. Só actuando em conjunto, no 

quadro da União Europeia, estaremos em condições de desempenhar um papel de liderança e de 

exercer uma influência significativa no que se refere às grandes questões que se colocam a nível 

mundial.

Temos de envidar esforços no sentido de aproximar a União dos seus cidadãos e dos problemas que 

os preocupam. Para tal, promoveremos políticas direccionadas que beneficiem directamente os 

cidadãos. Nesse contexto, poderemos tirar partido tanto dos resultados conseguidos no passado 

como dos recursos económicos, sociais e culturais – incluindo a diversidade cultural – de que a 

Europa dispõe e que lhe são próprios.

Os próximos 18 meses serão decisivos para lançar os alicerces de um modelo de crescimento 

plenamente sustentável que responda eficazmente aos desafios, actuais e futuros. O Tratado de 

Lisboa irá melhorar a capacidade da União para abordar estes desafios de forma mais eficiente.

Temos pela frente a missão de construir uma Europa mais unida e mais integrada, uma Europa 

capaz de enfrentar os desafios mundiais. 

°

°     °

A revisão da Estratégia de Lisboa constitui uma das nossas principais prioridades. Pretendemos 

lançar um novo enquadramento político estratégico, a fim de construir uma Europa capaz de 

dominar a crise, de fomentar um crescimento e um emprego sustentáveis, de estimular a inovação e 

a competitividade, de fortalecer a coesão social, económica e territorial, de lutar contra as alterações 

climáticas e de reforçar a segurança energética. 
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A nova estratégia será elaborada tendo plenamente em conta os relatórios de situação relativos aos 
planos de relançamento a nível europeu e nacional e contribuirá para a implementação da Estratégia 
Europeia para o Emprego, à luz dos desafios demográficos e ambientais. A Estratégia de Lisboa pós-
-2010 deve responder à diversidade da UE. Em especial, deverá articular-se melhor com uma política 
de coesão forte e ajudar as unidades territoriais e grupos sociais desfavorecidos a recuperarem o seu 
atraso. Um dos principais objectivos da nova estratégia deve consistir em combater os efeitos 
económicos e sociais negativos da crise financeira. 

A investigação, o desenvolvimento e a inovação deverão continuar a desempenhar um papel 
fundamental neste contexto, com base nas disposições do Tratado de Lisboa. Haverá também que 
aproveitar todas as potencialidades de um mercado único forte e em bom funcionamento, 
nomeadamente no que respeita à plena implementação das quatro liberdades. A Europa necessita de 
uma base industrial reforçada, de um sector de serviços modernizado e de uma economia rural 
dinâmica. 

A nova estratégia deverá definir objectivos comuns realistas para os próximos dez anos, com 
especial destaque para o crescimento e o emprego. Deverá também englobar uma revisão de todos 
os mecanismos de implementação, a fim de garantir uma elaboração de políticas mais coerente e 
mais eficaz. Em especial, temos de assegurar uma maior participação das partes interessadas, 
inclusive a nível local e regional, para conseguir os melhores resultados em termos de crescimento e 
emprego. As três Presidências estarão inteiramente dispostas a estudar eventuais novas iniciativas 
da Comissão e saúdam, em particular, a anunciada "Estratégia da UE para 2020" e a eventual 
definição de um quadro para a qualidade dos serviços de interesse geral.

A crise financeira veio demonstrar as fragilidades do sistema económico e financeiro. Os mercados 
financeiros devem ser mais bem regulados e supervisionados. Importa, designadamente, ultimar com 
brevidade os trabalhos sobre as propostas legislativas relativas à criação do Comité Europeu do Risco 
Sistémico e das Autoridades Europeias de Supervisão, por forma a que estas entidades estejam criadas 
e em funcionamento até ao final de 2010. 

Haverá que concluir rapidamente os trabalhos sobre uma série de questões importantes tais como a 
transparência – nomeadamente a melhoria dos métodos de avaliação dos activos e do processo de 
tomada de decisões em matéria financeira –, o reforço do quadro prudencial (requisitos e disposições 
em matéria de fundos próprios), incluindo os elementos contracíclicos, e o fortalecimento da infra-
-estrutura dos mercados de capitais. As três Presidências prosseguirão o reforço do mercado único no 
sector dos serviços financeiros.
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Terão de ser cuidadosamente delineadas, implementadas e monitorizadas estratégias de saída 

específicas para cada país, adequadas e coordenadas que permitam suprimir os estímulos monetários e 

orçamentais, a fim de reunir as condições certas para o regresso a um crescimento forte, a finanças 

públicas sustentáveis, a um ambiente económico e financeiro favorável, ao emprego e a uma maior 

coesão social.

A UE deve, em relação a todas estas questões, continuar a desenvolver posições coordenadas e a 

desempenhar um papel de liderança na arena mundial, em especial no âmbito do G20, do Fundo 

Monetário Internacional e do Banco Mundial. Deverá ser prestada especial atenção ao papel e à 

responsabilidade da zona Euro. 

Com base na avaliação, pela Comissão, dos progressos realizados até à data, bem como num amplo 

processo de consulta com os Estados-Membros, os parceiros sociais e a sociedade civil, as três 

Presidências debruçar-se-ão com um novo olhar sobre a Agenda Social Renovada de Julho

de 2008. As futuras acções a empreender no domínio social deverão ter um vasto alcance e abranger 

nomeadamente os compromissos assumidos no quadro do Pacto Europeu para a Juventude, do 

Pacto Europeu para a Igualdade entre os Sexos e do Pacto Europeu para a Família. Deverá ser 

prestada especial atenção à implementação da Estratégia da UE para a Saúde (2008-2013).

2010 será o Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social. A luta contra a pobreza e a 

marginalização social constituirá um objectivo essencial, e será dedicada particular atenção aos 

desempregados, às crianças em situação de pobreza, aos trabalhadores pobres e às famílias 

monoparentais. O Ano Europeu das Actividades Voluntárias (2011) desempenhará também um papel 

importante. 
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A luta contra a discriminação e a promoção da integração constituem valores de base comuns a toda 

a União Europeia. A igualdade entre os sexos é uma preocupação essencial e será integrada em todas 

as vertentes da Estratégia de Lisboa pós-2010. Será lançado um novo plano para a igualdade entre 

homens e mulheres e dada prioridade à questão da violência contra as mulheres, assim como ao 

seguimento da implementação do Pacto Europeu para a Igualdade entre os Sexos. Entre as questões 

sociais de maior importância contam-se ainda: a integração das políticas a favor das pessoas com 

deficiência, tendo em conta a necessidade de assegurar uma acessibilidade universal para conseguir a 

plena participação destas pessoas; a luta contra a fraude social e fiscal; a integração social e 

económica dos Rom; a promoção do modelo social europeu no quadro das relações externas 

multilaterais e bilaterais; a implementação da Agenda do Trabalho Digno fomentada pela OIT. 

°

°     °

A implementação e eventual revisão do pacote "energia e clima" é uma das grandes prioridades 

das três Presidências. A UE terá de manter o seu papel de liderança nas negociações internacionais 

sobre as alterações climáticas, à luz dos resultados alcançados na Conferência de Copenhaga

(COP 15). Esses resultados serão avaliados no início de 2010, prestando especial atenção aos seus 

efeitos na indústria e na economia europeias e nos cidadãos.

Será elaborado um novo plano de acção em matéria de energia para 2010-2014, tendo em vista a sua 

adopção no Conselho Europeu da Primavera de 2010. Esse novo plano "energia" constituirá o 

enquadramento adequado para a prossecução do desenvolvimento e do reforço da política energética 

europeia. Será dada uma atenção especial à coesão territorial e social no que se refere ao acesso ao 

fornecimento de energia. As três Presidências fomentarão e intensificarão as acções destinadas a 

melhorar e a promover as energias renováveis, a eficiência energética dos edifícios, as infra-estruturas 

energéticas e os meios de transporte e produtos respeitadores do ambiente. 
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A segurança energética continuará a merecer grande atenção. Será adoptado um novo instrumento 

para a segurança e as infra-estruturas energéticas da UE, que se centrará na diversificação das fontes 

de energia, das origens de aprovisionamento e das rotas de trânsito, bem como na identificação de 

projectos de interconexão e na promoção do seu desenvolvimento. Em especial, há que procurar 

aumentar a solidariedade entre Estados-Membros em caso de emergência. Deve ser promovido o 

estabelecimento de mecanismos regionais ou bilaterais que permitam enfrentar as situações de 

ruptura do abastecimento. Atendendo à importância da eficiência energética para o reforço da 

segurança energética e o combate às alterações climáticas, será adoptado um ambicioso plano de 

acção revisto para a eficiência energética.

No contexto da avaliação da política comum de transportes, continuarão a ser promovidos os meios 

de transporte respeitadores do ambiente e a melhoria da intermodalidade. Além disso, será dada 

prioridade à revisão das redes transeuropeias de transportes.

Travar a perda de biodiversidade, nomeadamente através da protecção das florestas contra os perigos 

naturais, continua a ser uma prioridade: para tal, será elaborada uma estratégia europeia global em 

matéria de biodiversidade para o período pós-2010. Outra questão emergente importante será a 

promoção de uma utilização sustentável dos recursos naturais, em particular uma gestão sustentável 

dos recursos hídricos, fundamental para assegurar o acesso universal a uma água limpa e segura tanto 

por parte da população europeia como dos ecossistemas.

A política de coesão permanece um instrumento de solidariedade da UE que permite favorecer a 

convergência dos Estados-Membros e das regiões, a redução das dificuldades estruturais e o reforço da 

competitividade. De futuro, a política de coesão continuará a contribuir para os objectivos de base 

previstos no Tratado.

Neste contexto, o lançamento e a implementação da estratégia da UE para a região do Danúbio

assumirá uma importância exemplar. As três Presidências são favoráveis ao desenvolvimento e 

aplicação de uma nova estratégia para as regiões ultraperiféricas.
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A agricultura é um sector estratégico de importância crucial para o funcionamento de outros 

sectores económicos e que serve de base para o desenvolvimento económico e social das zonas 

rurais. Os próximos debates sobre a Política Agrícola Comum pós-2013 serão decisivos. O 

reforço dos dois pilares da Política Agrícola Comum e a promoção da segurança alimentar, da 

segurança dos alimentos, da sustentabilidade e da inovação, bem como a resposta aos desafios 

mundiais, estarão no cerne das preocupações da futura reforma. 

Os recursos marinhos devem ser utilizados e explorados de modo sustentável. Por conseguinte, a 

reforma da Política Comum das Pescas será determinante para a sobrevivência deste sector 

económico. Esta reforma terá por finalidade essencial a gestão das actividades de pesca, a fim de 

assegurar a sua viabilidade económica, social e ambiental, tendo em conta que os principais 

factores negativos são a sobrepesca e a sobrecapacidade das frotas.

°

°     °

As três Presidências centrar-se-ão na efectiva implementação do novo programa plurianual para o 

desenvolvimento do espaço de Liberdade, Segurança e Justiça (Programa de Estocolmo). O 

desafio a enfrentar consistirá em assegurar o respeito das liberdades fundamentais e da privacidade, 

proporcionando simultaneamente o mais alto nível possível de protecção e segurança na Europa. 

Será da máxima importância conseguir o equilíbrio certo entre, por um lado, as medidas de 

aplicação da lei e, por outro, as medidas destinadas a salvaguardar os direitos das pessoas, o Estado 

de direito e as regras de protecção internacional. A realização do espaço europeu de Justiça

continuará a ser consolidada. Será dada prioridade aos mecanismos que facilitam o acesso das 

pessoas aos tribunais, garantindo a todos um acesso equitativo e simples à justiça. Será dedicada 

especial atenção à aplicação do princípio geral do reconhecimento mútuo e à harmonização e 

consolidação da legislação. Serão prosseguidos o aprofundamento e, com base nos critérios 

acordados, o alargamento do espaço Schengen.
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O desenvolvimento de uma política europeia global e voltada para o futuro em matéria de 

imigração e asilo continuará a ser um dos principais objectivos da União Europeia. O Pacto 

Europeu sobre a Imigração e o Asilo, bem como as acções planeadas para a implementação da 

Abordagem Global das Migrações, servirão de base para se avançar neste domínio. 

A melhoria da segurança na União e a protecção da vida e da segurança dos cidadãos europeus 

mantêm-se no topo das prioridades. A luta contra o terrorismo, a criminalidade organizada e 

transfronteiras, o tráfico de seres humanos e o tráfico de droga será levada por diante, através de 

uma cooperação mais eficaz entre os Estados-Membros, as instituições da UE e as agências 

competentes. Por último, a dimensão externa destas políticas será ainda reforçada.

°

°     °

O processo de alargamento será prosseguido no âmbito do consenso renovado sobre o 

alargamento. A conclusão das negociações de adesão com a Croácia e a assinatura e ratificação do 

Tratado de Adesão com este país ocuparão um lugar importante na agenda de trabalhos. Serão 

envidados esforços para criar condições que permitam a obtenção de progressos mais sustentados e 

mais visíveis nas negociações de adesão com a Turquia e será dado seguimento ao pedido de 

adesão da antiga República jugoslava da Macedónia. As Presidências tratarão os três pedidos de 

adesão da Albânia, da Islândia e do Montenegro nos termos do disposto no Tratado.

A UE continuará a reforçar a perspectiva europeia dos Balcãs Ocidentais, através do Processo de 

Estabilização e de Associação e da Agenda de Salónica. Recorrendo a todos os instrumentos ao seu 

dispor, a UE contribuirá para a estabilidade e a prosperidade da região.

A segurança, a estabilidade e a prosperidade da Europa serão também promovidas através da plena 

implementação da Política Europeia de Vizinhança, a fim de favorecer um desenvolvimento 

económico e uma estabilidade sustentáveis na região. A Parceria Oriental e a União para o 

Mediterrâneo serão ambas reforçadas, de forma coordenada e equilibrada. 
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A UE esforçar-se-á por melhorar a eficácia, coerência e visibilidade da acção externa da UE, a fim 

de reforçar o desenvolvimento de um sistema multilateral genuíno e eficaz. Neste contexto, serão 

tidos em conta os interesses da UE e promovidos os valores inalienáveis em que assentam o 

projecto comum e a segurança da UE. A criação do novo cargo de Alto Representante e a 

instituição do Serviço Europeu de Acção Externa permitirão fortalecer o papel da UE na cena 

mundial. As relações da UE com os seus principais parceiros bilaterais e regionais continuarão a 

ser desenvolvidas, em especial através da organização de reuniões ao mais alto nível político.

A Política Comercial Comum permanece um importante aspecto da acção da UE a nível 

multilateral. A UE continuará a seguir uma dupla abordagem, envidando esforços no sentido da 

obtenção de um acordo mundial, global e equilibrado na Ronda de Doha e, simultaneamente, 

prosseguindo a celebração de acordos comerciais regionais e bilaterais e procurando conseguir 

novas melhorias no acesso ao mercado.

A protecção e defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e a sua plena 

integração em todas as políticas da UE continuarão a ser uma prioridade da UE no domínio das 

relações externas.

A UE é o maior doador e o principal parceiro comercial a nível mundial e, nessa qualidade, 

continuará a incentivar a obtenção de compromissos internacionais sobre a quantidade e a 

qualidade da ajuda, bem como o estabelecimento de parcerias estratégicas com os países em 

desenvolvimento, em especial no que se refere aos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. 

Será dedicada particular atenção às necessidades dos países em desenvolvimento no contexto da 

crise financeira e económica mundial. Haverá que reforçar a capacidade de adaptação desses países 

às alterações climáticas e os meios que consagram à preservação da biodiversidade, à segurança 

alimentar e ao desenvolvimento sustentável.
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O desenvolvimento das capacidades civis e militares será levado por diante. Através da utilização 

dessas capacidades, a União Europeia deverá ficar em condições de dar um maior contributo para a 

gestão de crises, a estabilização e a resolução de conflitos. A UE continuará a trabalhar em estreita 

cooperação com as Nações Unidas, a OTAN, a OSCE, a UA e outras organizações regionais no 

domínio da gestão de crises.

As três Presidências apoiarão o desenvolvimento da protecção consular de todos os cidadãos 

europeus, não só fora do território da União Europeia como também quando circulam e residem 

noutros Estados-Membros.

°

°     °

Os desafios e os objectivos acima enumerados só podem ser abordados se a UE dispuser das 

ferramentas necessárias para concretizar as suas ambições.

A revisão do orçamento oferece a oportunidade de debater a forma como adaptar os meios 

financeiros da União às suas ambições, de modo a definir um orçamento que se oriente pelas 

políticas comuns e reflicta os novos desafios que a União enfrenta. 

A fim de preparar as próximas perspectivas financeiras, as três Presidências, em colaboração com a 

Comissão, debaterão o futuro dos recursos da União e das políticas da UE, nomeadamente em 

matéria de coesão, agricultura, energia, ambiente, e investigação, desenvolvimento e inovação, bem 

como a acção externa da UE, em conformidade com o disposto nos Tratados e com as conclusões 

do Conselho Europeu de Dezembro de 2005.

O Tratado de Lisboa, que entrou em vigor a 1 de Dezembro de 2009, permitirá à União funcionar 

de forma mais eficaz e mais democrática, graças, designadamente, à racionalização dos processos 

decisórios e às novas bases jurídicas que introduziu. As três Presidências prosseguirão os trabalhos 

necessários para garantir que o Tratado seja implementado plena e integralmente.

***
**
*
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PARTE II

PROGRAMA OPERACIONAL

ASSUNTOS GERAIS – QUESTÕES HORIZONTAIS

Um novo Tratado

A entrada em vigor do Tratado de Lisboa dotou a União Europeia de um novo quadro jurídico para 

o desenvolvimento da sua acção. Os preparativos para a implementação do Tratado permitiram que 

a sua entrada em vigor se processasse sem atritos, embora falte ainda implementar ou ultimar 

algumas das suas disposições. O Presidente do Conselho Europeu, as três Presidências, a Comissão 

e o Alto Representante deverão pois prosseguir urgentemente esses trabalhos.

Deverão ser plenamente exploradas as possibilidades abertas pelo novo Tratado, nomeadamente no 

que toca ao direito de iniciativa dos cidadãos, à adesão da UE à Convenção para a Protecção dos 

Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais e ao novo papel conferido aos parlamentos 

nacionais.

Estratégia de Lisboa pós-2010 (UE 2020)

A revisão da actual Estratégia de Lisboa constituirá uma das principais prioridades das três 

Presidências. Com base nas propostas apresentadas pela Comissão para a Estratégia de Lisboa pós-

-2010, e tendo em consideração os trabalhos do Grupo de Reflexão presidido por Felipe González, 

bem como o contributo do Parlamento Europeu e dos órgãos consultivos (Comité Económico e 

Social Europeu e Comité das Regiões), as três Presidências irão trabalhar no sentido de criar um 

quadro que permita enfrentar os problemas que mais preocupam os cidadãos europeus.

Este quadro político dará resposta aos futuros problemas nos domínios da economia e do emprego, 

social e ambiental, bem como à fixação de metas para a Estratégia de Lisboa pós-2010, com 

particular destaque para o crescimento e o emprego. Em termos de governação, o Conselho 

Europeu continuará, ele próprio, a desempenhar um papel central na condução do processo.
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A revisão da actual Estratégia de Lisboa incidirá sobre todos os aspectos dos mecanismos de 

implementação, nomeadamente a governação e a participação das diferentes partes interessadas.

Na sequência da crise financeira, económica e do emprego, a nova Estratégia terá certamente em 

conta os resultados da primeira avaliação de impacto do plano europeu e dos planos nacionais de 

relançamento. Serão analisados em mais pormenor nas secções pertinentes do presente programa as 

outras componentes e elementos que devem ser considerados no contexto da Estratégia de Lisboa 

pós-2010.

É essencial o bom funcionamento e aprofundamento do mercado interno. É nosso objectivo 

comum concretizar um mercado interno plenamente integrado, em que as quatro liberdades se 

encontrem devidamente garantidas.

Alterações climáticas / segurança energética

A luta contra as alterações climáticas exige a transformação do presente modelo de 

desenvolvimento num modelo hipocarbónico, reduzindo assim a dependência dos combustíveis 

fósseis. Desse modo se aumentará a segurança energética e contribuirá para reforçar novos 

domínios de actividade económica. A necessária redução das emissões de gases com efeito de 

estufa e a adaptação às alterações climáticas são interdependentes, pelo que, tendo isso em 

consideração, é vital elaborar um plano de acção adequado, coordenado e eficaz. Assim, as 

medidas destinadas a dar resposta às alterações climáticas constituem uma oportunidade para 

reforçar a dimensão sustentável das políticas sectoriais, das quais as mais importantes são a política 

energética, a política de transportes, a política de investigação, desenvolvimento e inovação, a 

política de coesão, a política agrícola comum e a política comum das pescas, bem como a política 

de migração e as decorrentes implicações financeiras. A UE deverá também continuar a assumir o 

papel activo que vem desempenhando no reforço da cooperação internacional.

As três Presidências dedicarão a maior atenção ao seguimento da Conferência de Copenhaga.
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A fim de aumentar a segurança energética, igualmente importante para o desenvolvimento 

económico da UE, há que intensificar esforços no sentido da interconexão e diversificação dos 

fornecedores e das fontes de energia, bem como das rotas de aprovisionamento energético. Para 

resolver o problema das rupturas de abastecimento, importa continuar a desenvolver mecanismos 

flexíveis, eficazes e transparentes de resposta às crises de aprovisionamento de petróleo e de gás. A 

eficiência energética, incluindo a revisão do respectivo Plano de Acção, constitui um dos mais 

importantes meios de reforçar a segurança energética. É vital identificar e eliminar os entraves aos 

investimentos em projectos de interconexão, energias renováveis e utilização sustentável dos 

combustíveis fósseis. As relações externas no domínio da energia revestem-se igualmente de 

grande importância. Deverão pois ser desenvolvidas as modalidades para o fazer. Por isso mesmo, 

a União deverá "falar a uma só voz" nas questões energéticas de dimensão externa no quadro dos 

diálogos que mantém com os países fornecedores, consumidores e de trânsito.

Avaliação intercalar do quadro financeiro / próximas perspectivas financeiras

As três Presidências dedicarão toda a sua atenção ao processo de revisão do orçamento e das 

políticas da UE que se encontra actualmente em curso. Este processo constitui uma oportunidade 

para debater a forma como o orçamento da União deverá ser adaptado aos desafios a que todos os 

Estados-Membros terão de fazer face. Daí deverá resultar um orçamento que se oriente pelas 

políticas comuns e reflicta os novos desafios que a União enfrenta.

Nesse contexto, e tendo em vista a preparação do próximo quadro financeiro, as três Presidências 

debaterão, em cooperação com a Comissão, o futuro dos recursos próprios e os objectivos 

estratégicos da UE para 2020, bem como as políticas comuns em matéria de despesa, em domínios 

como a investigação, desenvolvimento e inovação, a energia, o ambiente, a ajuda externa, a coesão 

e a agricultura. Seguir-se-ão para tal as disposições dos Tratados e as conclusões do Conselho 

Europeu de 2005.

Além disso, as três Presidências esforçar-se-ão por que os debates sobre os recursos próprios e a 

despesa da UE decorram em simultâneo, respeitando os princípios da suficiência, gradualidade, 

equidade e solidariedade, e conservando imperiosamente o equilíbrio entre as reformas e a 

estabilidade da despesa.
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Política de coesão, coesão territorial e desenvolvimento urbano

A política de coesão tem por objectivo ajudar a reduzir as disparidades entre os níveis de 

desenvolvimento das várias regiões – lançando assim os alicerces de um desenvolvimento 

económico, social e territorial equilibrado e sustentável. Esta política conserva toda a sua 

importância para o futuro. Simultaneamente, constitui ainda um importante instrumento para a 

implementação do mercado único e para a moeda única.

As três Presidências esforçar-se-ão por lançar um debate abrangente e aprofundado sobre a política 

regional para depois de 2014, o qual permitirá analisar e discutir exaustivamente o Relatório de 

Estratégia de 2010 e o Quinto Relatório sobre a Coesão.

As Presidências impulsionarão os trabalhos sobre o futuro desta política, com especial destaque 

para a respectiva estrutura e a simplificação das regras e procedimentos. Actuarão em conjunto para 

avaliar e rever os aspectos da dimensão territorial da política de coesão e a agenda territorial a 

adoptar em 2011.

No que toca ao desenvolvimento urbano, as três Presidências continuarão a trabalhar no sentido de 

implementar a Carta de Leipzig. Entre os temas prioritários contam-se a reabilitação urbana 

integrada, a dimensão urbana das alterações climáticas, a crise económica e os problemas 

demográficos.

Quanto às políticas de habitação, especialmente nas zonas urbanas, as Presidências concentrar-se-ão 

nos problemas da coesão social, da qualidade da habitação e da eficiência energética dos edifícios, 

em especial no contexto de programas de reabilitação.
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Estratégia para o Danúbio

O Conselho Europeu convidou a Comissão a apresentar uma estratégia da UE para a região do 

Danúbio antes do final de 2010. As três Presidências levarão por diante esta iniciativa, que dá 

resposta adequada aos objectivos de desenvolvimento sustentável. Os problemas específicos que se 

colocam devem ser abordados de forma integrada, respeitando as circunstâncias individuais de cada 

Estado-Membro interessado. Serão certamente abordados neste contexto os aspectos ambientais, 

socioeconómicos, culturais e de transportes desta região, bem como a dimensão externa desta 

estratégia, que abrange os Estados que participam no processo de cooperação do Danúbio. Deverá 

ficar assegurada a complementaridade com outras políticas da UE já existentes para esta região.

Regiões ultraperiféricas

As três Presidências consideram que é necessário explorar as oportunidades que se abrem com uma 

nova estratégia da UE para as regiões ultraperiféricas, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos na Comunicação da Comissão sobre as Regiões Ultraperiféricas como uma vantagem 

para a Europa, de 17 de Outubro de 2008. Neste contexto, as Presidências aguardam com 

expectativa as propostas que venham a ser adoptadas pela Comissão.

Política marítima integrada

As três Presidências levarão por diante a definição de uma política marítima integrada da UE e 

darão início a trabalhos referentes as quaisquer propostas ou iniciativas expostas no Livro Azul 

apresentado pela Comissão.
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Alargamento

As três Presidências darão continuidade aos trabalhos sobre o alargamento, de acordo com as 

conclusões do Conselho Europeu de Dezembro de 2006.

Caso venham a ser concluídas as negociações de adesão com a Croácia, as Presidências 

assegurarão que o Tratado de Adesão seja rapidamente ultimado e que a integração do novo Estado-

-Membro se faça sem sobressaltos. Continuarão activamente as negociações de adesão com a 

Turquia, de acordo com as conclusões relevantes do Conselho, e será dado seguimento ao pedido 

de adesão da antiga República jugoslava da Macedónia.

Os três pedidos de adesão apresentados pela Albânia, Islândia e Montenegro serão analisados nos 

termos do Tratado.
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ASSUNTOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS

Coordenação das políticas económicas

A incipiente recuperação económica, após a crise financeira e a recessão que se lhe seguiu, implica 

que o Conselho terá de seguir uma abordagem coerente e coordenada que permita restabelecer as 

condições necessárias a um crescimento forte e sustentado. Tal abordagem deverá ser de molde a 

que possam ser superadas as insuficiências estruturais da economia e incrementadas as potenciais 

taxas de crescimento, partindo de uma sólida base de estabilidade macroeconómica e pondo em 

prática uma estratégia abrangente de reabilitação estrutural. Concretamente, as três Presidências 

concentrar-se-ão no seguimento a dar ao Plano de Relançamento da Economia Europeia, incluindo 

os planos de recuperação financeira, um plano adequado de abandono das medidas de apoio estatal, 

políticas orçamentais e reformas estruturais. Haverá que estar particularmente atento à coordenação 

das políticas económicas para gerar sinergias, corrigir distorções persistentes do mercado único e 

assegurar condições efectivamente equitativas, revestindo-se neste contexto de grande importância 

os aspectos ligados ao mercado único.

As três Presidências assegurar-se-ão de que o Pacto de Estabilidade e Crescimento continuará a ser 

aplicado de forma economicamente sólida, de modo a contribuir para a gradual reorientação das 

políticas orçamentais no sentido da sustentabilidade. Será necessário tomar ainda outras medidas 

para consolidar um crescimento sustentável mais equilibrado. Neste contexto, as três Presidências 

darão particular ênfase à implementação de estratégias de saída destinadas a facilitar o regresso a 

condições normais de funcionamento dos mercados e a evitar que se inverta a trajectória positiva 

de estabilização do sector financeiro. Estas estratégias garantirão a coerência entre as medidas a 

curto prazo destinadas a apoiar e sustentar o relançamento económico e as principais exigências de 

uma melhor qualidade das finanças públicas, bem como as providências que será necessário tomar 

para fazer face aos custos de uma população em envelhecimento. Deverão ser implementadas de 

forma coordenada, sem deixar de atender à situação específica de cada país.
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Mercados e serviços financeiros

Num futuro imediato, será dado destaque à coordenação dos pacotes de apoio ao sector financeiro 

e às estratégias de saída, de modo a ter em conta os seus potenciais efeitos secundários.

A UE tomou já medidas sem precedentes para devolver estabilidade aos mercados financeiros e 

restabelecer a circulação do crédito. Essas medidas deverão estar associadas a uma vasta reforma 

da regulamentação dos serviços financeiros para evitar que a crise se repita e restaurar a confiança 

no sector financeiro. A tónica incidirá sobre as medidas destinadas a promover a propriedade, 

integridade e transparência e prevenir, sobre a prevenção de situações que ameacem todo o 

sistema, bem como os riscos excessivos.

É de importância capital criar um novo enquadramento para a supervisão macro e micro-

-prudencial. Ao nível micro-prudencial, é urgente a criação das Autoridades Europeias de 

Supervisão para os sectores bancário, dos seguros e dos valores mobiliários. Ao nível macro-

-prudencial, o Comité Europeu do Risco Sistémico acompanhará e avaliará os problemas que 

possam pôr em causa a estabilidade financeira. Este novo organismo deverá estar inteiramente 

operacional até finais de 2010. A coordenação macroeconómica internacional baseada numa 

estreita cooperação entre o FMI, o Conselho de Estabilidade Financeira e as autoridades de 

supervisão deverá ser prioritária, a fim de evitar a repetição da crise.

Numa perspectiva a mais longo prazo, dever-se-á atender particularmente à correcção das 

insuficiências da regulamentação dos serviços financeiros que a crise veio revelar. Para garantir 

aos operadores dos mercados e serviços financeiros condições equitativas de concorrência, a UE 

terá de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que as novas medidas eventualmente tomadas a 

nível dos mercados financeiros sejam devidamente coordenadas com outros intervenientes 

importantes e não dêem origem a condições de concorrência desleal, de modo a promover a 

estabilidade e competitividade dos mercados a nível mundial.
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Aspectos internacionais

Haverá que dar seguimento ao acordo que for alcançado em matéria de alterações climáticas 

(Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas).

Em 2010, será também dado seguimento à revisão intercalar do mandato externo do BEI.

As três Presidências acompanharão de perto e coordenarão a nível de ministros das finanças, bem 

como ao mais alto nível, as posições tomadas pela UE no actual processo do G20, de modo a dar 

seguimento e garantir a aplicação dos acordos alcançados nas reuniões dos dirigentes do G20 

realizadas em Washington, Londres e Pittsburgh. A Presidência assumirá um papel proactivo neste 

processo, ajudando a definir as posições a tomar pela UE nas reuniões do G20 e expondo e 

defendendo os interesses da União. Considerando o bom desempenho da União Europeia no que 

toca à implementação do plano de acção do G20 acordado em Novembro de 2008, as três 

Presidências tudo farão para que a UE conserve a sua posição de liderança na implementação das 

medidas do G20.

As questões financeiras serão também apreciadas noutros fóruns internacionais como o ASEM e a 

União para o Mediterrâneo.
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Fiscalidade

No domínio da fiscalidade indirecta, as Presidências darão prioridade à modernização das regras do 
sistema comum de imposto sobre o valor acrescentado e da luta contra a fraude fiscal. No que 
respeita ao sistema do IVA, poderá dar-se continuidade aos trabalhos sobre as regras aplicáveis aos 
serviços financeiros e de seguros, sobre as regras de facturação e sobre o regime de IVA aplicável 
aos serviços postais. As Presidências tencionam voltar à proposta sobre o regime de IVA aplicável 
às agências de viagens. Quanto à luta contra a fraude fiscal, serão promovidos novos debates sobre 
a criação de um mecanismo de autoliquidação para prevenir a fraude associada aos direitos de 
emissão de gases com efeito de estufa. Serão impulsionados com determinação os trabalhos sobre a 
reformulação do regulamento relativo à cooperação administrativa no domínio do IVA. Será 
também feito um especial esforço para proceder à revisão da directiva relativa à tributação dos 
produtos energéticos, logo que a Comissão tenha enviado a respectiva proposta.

No que diz respeito à fiscalidade directa, as três Presidências prosseguirão os trabalhos sobre a 
proposta que visa melhorar o funcionamento do mecanismo de tributação da poupança na União e 
com os países terceiros. As Presidências empenhar-se-ão também em ultimar as novas directivas 
relativas à cooperação administrativa em matéria de avaliação fiscal e de assistência mútua no 
domínio da cobrança de impostos. As três Presidências tentarão chegar a acordo com os países 
terceiros a respeito da cooperação e do intercâmbio de informações em matéria de fiscalidade 
directa e conseguir a aceitação generalizada dos princípios da boa governação no domínio da 
fiscalidade. As três Presidências continuarão a incentivar os trabalhos do Grupo do Código de 
Conduta que visa neutralizar as medidas que implicam uma concorrência fiscal prejudicial e levar 
por diante as questões inscritas no respectivo "pacote de trabalho", em particular no que toca à 
prevenção dos abusos fiscais, ao estabelecimento de ligações com os países terceiros, à 
transparência e ao intercâmbio de informações sobre preços de transferências e práticas 
administrativas. Por fim, poderá também ser dada continuidade aos trabalhos que visam aperfeiçoar 
a coordenação dos sistemas fiscais nacionais.

Estratégia de Lisboa Pós-2010

A revisão da Estratégia de Lisboa constitui uma tarefa de largo alcance, que implica numerosas 
formações do Conselho, e que se estenderá ao longo das três Presidências. A Estratégia renovada 
assentará na avaliação da presente Estratégia de Lisboa e deverá atender às consequências da actual 
crise financeira e económica mundial, bem como aos desafios que dela decorrem, e simultaneamente 
ser capaz de servir os objectivos da União a mais longo prazo.
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Para que a EU consiga manter os seus potenciais níveis de crescimento e assegurar uma prosperidade 
sustentável, continua a ser fundamental seguir uma estratégia económica sólida. A par do 
envelhecimento demográfico, a crise veio tornar a adopção de um vasto programa de reformas 
económicas ainda mais importante do que durante a primeira década da Estratégia de Lisboa.

No fim da crise, os Estados-Membros encontrar-se em situações orçamentais e estruturais muito 

diferentes, o que exigirá que o processo de formulação de orientações seja suficientemente flexível 

para ir ao encontro das necessidades de cada um, sem nunca perder de vista os objectivos globais de 

aumento da competitividade, sustentabilidade e prosperidade a longo prazo.

Orçamento da União

As três Presidências dedicar-se-ão especialmente à revisão do Orçamento da UE assim que a 

Comissão apresentar a sua Comunicação. Dar-se-á também início aos trabalhos de revisão do 

Regulamento Financeiro, logo que a proposta da Comissão estiver disponível. Os trabalhos de 

preparação das próximas perspectivas financeiras poderão ter início quando se aproximar o fim do 

período de dezoito meses. As Presidências lançarão os trabalhos sobre este importante dossier uma 

vez que a Comissão tenha apresentado a proposta referente ao regulamento-quadro financeiro 

plurianual e a outras questões relativas ao novo processo orçamental. Será analisada a decisão 

sobre os recursos próprios com base num relatório a apresentar pela Comissão.

Estatísticas

As três Presidências irão promover a implementação do Código de Prática das Estatísticas 

Europeias, em especial no que diz respeito à melhoria da qualidade, à fiabilidade e à transparência 

da produção estatística.
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De acordo com o objectivo de reduzir até 25% os encargos administrativos das empresas até 2012, 

as três Presidências fomentarão as políticas que visem reduzir os encargos dos inquiridos e 

equilibrar a relação custo-benefício, sem deixar de corresponder às necessidades dos utilizadores da 

informação estatística. Para tal, as referidas políticas deverão concentrar-se na maior utilização dos 

instrumentos que as tecnologias da informação e comunicação proporcionam. Neste contexto, é 

particularmente importante promover os sistemas de recolha de dados das empresas e a utilização 

de sistemas electrónicos de intercâmbio de dados estatísticos.
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COMPETITIVIDADE

Mercado único

O mercado interno continua a ser o elemento central da integração europeia e, por conseguinte, 

merece a atenção constante de todos os intervenientes a nível da UE. Assim, as três Presidências 

não pouparão esforços para tomar iniciativas ou conduzir trabalhos tendo em vista proteger, reforçar 

e completar o mercado interno e melhorar o seu funcionamento.

As três Presidências debruçar-se-ão sobre a análise do mercado único em curso promovendo a 

livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais ("quatro liberdades"). A plena utilização das 

potencialidades do mercado interno constitui uma ferramenta essencial para a retoma do 

crescimento económico em benefício das empresas e dos consumidores. Será analisada a 

possibilidade de revogar os períodos de transição que limitam a livre circulação de trabalhadores 

oriundos dos novos Estados-Membros.

A implementação da Directiva "Serviços" é um elemento essencial para completar o mercado 

interno em matéria de serviços e para melhorar a competitividade na Europa. As Presidências 

fomentarão portanto um processo de avaliação mútua eficaz e transparente, tal como previsto no 

artigo 39.º da Directiva, que permitirá tirar conclusões políticas baseadas em dados concretos, 

contribuir para assegurar uma implementação de elevada qualidade nos Estados-Membros e que 

dará origem a um relatório de síntese a apresentar pela Comissão em Dezembro de 2010, 

acompanhado, se necessário, de propostas de iniciativas complementares.

Legislar melhor é uma preocupação constante e, nessa medida terá um papel de destaque na 

agenda das três Presidências. A melhoria do enquadramento regulamentar na Europa continua a ser 

um objectivo fulcral. Devem ser desenvolvidos esforços no sentido de garantir a realização do 

objectivo de reduzir de 25% os encargos administrativos das empresas europeias até 2012. Neste 

contexto, a administração em linha destinada a reduzir os encargos administrativos será importante. 

As Presidências recorrerão em larga medida a avaliações de impacto exaustivas no processo de 

tomada de decisões e, se necessário, procurarão melhorar esse instrumento, por exemplo através da 

aferição das avaliações de impacto e da melhoria do processo de consulta. 
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As três Presidências consideram igualmente importante melhorar o actual programa de 

simplificação. Além disso, as Presidências fomentarão a troca de experiências e melhores práticas 

entre as administrações públicas dos Estados-Membros, em particular no que respeita aos métodos e 

modalidades de reduzir os encargos administrativos a nível nacional. As três Presidências aguardam 

com interesse eventuais novas iniciativas da Comissão sobre a melhoria da regulamentação 

("regulamentação inteligente") e continuarão a apresentar relatórios intercalares ou conclusões. 

No domínio da concorrência, na sequência do "Livro Branco sobre acções de indemnização por 

incumprimento das regras comunitárias no domínio antitrust", a Comissão deverá apresentar uma 

proposta legislativa no primeiro semestre de 2010, tendo assim início os trabalhos de fundo sobre 

esta iniciativa.

Na sequência do relatório da Comissão de Abril de 2009 sobre o funcionamento do Regulamento 

n.º 1/2003, poderá eventualmente proceder-se à sua revisão durante o exercício das três 

Presidências. 

Além disso, para além do mandato dado pelo Conselho que autoriza a Comissão a encetar 

negociações com o Canadá tendo em vista um acordo de cooperação e de intercâmbio de 

informações em investigações em matéria de concorrência, as três Presidências farão tudo o que 

estiver ao seu alcance para chegar a acordo e para que o acordo de cooperação com o Canadá seja 

assinado antes do final do seu exercício. 

A implementação do novo quadro legislativo (Pacote "Mercadorias") é um dos elementos 

fundamentais que poderão melhorar as potencialidades do mercado interno. Os trabalhos em curso 

relacionados com os produtos industriais serão prosseguidos pelas três Presidências.

Além disso, as Presidências fomentarão a promoção das ferramentas TIC, a melhoria do acesso das 

PME ao mercado interno, a criação de um ambiente empresarial mais dinâmico, a melhoria da

competitividade da UE e dos contratos públicos, incluindo os contratos públicos ecológicos e 

inovadores.
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No domínio do direito das sociedades, será dada particular atenção às propostas de simplificação. 

A Comissão deverá apresentar uma proposta sobre a simplificação das 4.ª e 7.ª Directivas 

(Contabilísticas) "Direito das Sociedades".

Além do mais, dado que tanto a Directiva relativa às ofertas públicas de aquisição como o 

Regulamento relativo à sociedade europeia devem ser revistos num futuro próximo, as três 

Presidências aguardam os relatórios da Comissão sobre estas duas questões tendo em vista dar 

início às consultas e, se for caso disso, aos trabalhos de seguimento das mesmas. Por último, se os 

debates sobre a proposta de regulamento relativo ao estatuto da sociedade privada europeia não 

forem concluídos antes, as três Presidências envidarão todos os esforços para chegar a acordo sobre 

a proposta.

Questões de competitividade e política industrial 

A Estratégia de Lisboa pós-2010 é a prioridade principal das três Presidências. O objectivo é dar 

um contributo construtivo para o debate no que respeita às prioridades estratégicas e à preparação 

do programa. As três Presidências basear-se-ão nas diversas avaliações intercalares, que estarão 

disponíveis no início de 2010, e será igualmente necessário fazer o ponto da situação sobre os 

planos de relançamento e, em particular, das iniciativas europeias, a fim de tirar partido da 

experiência adquirida para elaborar as futuras políticas e as Perspectivas Financeiras. 

Neste contexto, e tendo em conta os desafios colocados pela globalização, a dimensão externa da 

competitividade requer particular atenção. Devido à sua natureza transversal, este tema será tratado 

em estreita ligação com as diferentes prioridades temáticas das três Presidências. O objectivo é dar 

às sociedades europeias a possibilidade de aproveitarem as oportunidades decorrentes da 

globalização e da abertura dos mercados externos, mas também dar resposta às ameaças em termos 

de competitividade associadas a esta evolução.
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Será também atribuída grande prioridade ao seguimento da Comunicação da Comissão sobre o 

acesso às matérias-primas.

O objectivo das Presidências é dar contributos concretos no que respeita às iniciativas de política 

industrial sustentável, a fim de fomentar a eco-inovação e o desenvolvimento de uma economia 

ecológica competitiva, em particular tendo em vista a Estratégia de Lisboa pós-2010 e o 

relançamento da economia europeia, nomeadamente através da promoção de automóveis 

ecológicos e de automóveis movidos a electricidade. 

As Presidências estarão particularmente atentas aos desafios da competitividade ligados às políticas 

ambientais e climáticas. Neste contexto, será dada especial atenção à questão de evitar os riscos de 

fuga de carbono e a instalação de indústrias de alta intensidade energética.

PME

As três Presidências darão elevada prioridade ao acompanhamento e à avaliação da implementação 

da Lei das Pequenas Empresas e do respectivo plano de acção, tendo em vista contribuir para o 

debate sobre a política para as PME pós-2010. O objectivo é prosseguir o desenvolvimento das 

políticas relativas às PME, tendo-as devidamente em conta no quadro da Estratégia de Lisboa pós-

-2010. Desafios como a globalização, o acesso ao financiamento, a melhoria das competências, o 

desenvolvimento sustentável, a transmissão de empresas, a ligação em rede, a inovação e o 

empreendedorismo estarão no centro da nossa reflexão.

Inovação e propriedade intelectual

Em estreita relação com a reflexão sobre a Estratégia de Lisboa pós-2010 e com as futuras políticas 

em matéria de indústria e de investigação, desenvolvimento e inovação (I&D&I), e com base nas 

propostas que Comissão irá apresentar, as três Presidências contribuirão igualmente para o debate 

sobre a futura política europeia de inovação e respectivos instrumentos, com especial destaque para 

as políticas de agregação (dimensão internacional, criação de interfaces entre as empresas, I&D&I 

e formação, acompanhamento e avaliação), os mercados pioneiros, a harmonização das normas 

técnicas e o combate à contrafacção e pirataria.
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A harmonização das normas técnicas europeias é importante para a inovação e a competitividade 

da nossa indústria. 

No domínio da propriedade intelectual e industrial, uma das principais prioridades é o reforço da 

protecção dos direitos de propriedade intelectual (DPI), nomeadamente através do 

desenvolvimento de um Observatório Europeu da Contrafacção e da Pirataria. Além disso, as três 

Presidências não pouparão esforços para chegar a um acordo abrangente sobre a criação de um 

sistema de resolução de litígios unificado em matéria de patentes e de um regulamento relativo à 

patente da UE. Aguardam também com grande interesse a reanálise da Comissão sobre a marca da 

UE. Por fim, as Presidências prestarão especial atenção às propostas que a Comissão deverá 

apresentar no domínio dos direitos de autor que visam criar um quadro europeu que fomenta a 

digitalização do material protegido pelos direitos de autor sem deixar de respeitar plenamente os 

direitos dos autores. Neste contexto, as Presidências aguardam com expectativa o início dos 

trabalhos sobre as anunciadas iniciativas da Comissão relativas à protecção das obras órfãs.

Investigação, desenvolvimento e inovação

As três Presidências tomarão plenamente em consideração a importância da investigação, 

desenvolvimento e inovação na renovação da Estratégia de Lisboa pós-2010.

O pleno desenvolvimento e a consolidação do Espaço Europeu de Investigação (EEI) através de 

uma estreita interacção entre a política relativa ao ensino superior, à investigação e à inovação, 

continuará a ser um objectivo prioritário tendo em vista promover a competitividade da Europa e 

responder aos principais desafios societais e tecnológicos.

Por conseguinte, as Presidências trabalharão sobre a concepção de uma ou mais metas futuras e/ou 

objectivos políticos, tendo em vista coordenar os esforços políticos da UE e dos Estados-Membros 

para o período pós-2010. Apoiarão o desenvolvimento e a implementação de um conjunto de 

indicadores destinados a acompanhar os progressos rumo à plena realização do EEI. Será realçada 

a importância do EEI para o desenvolvimento de uma economia e uma sociedade sustentáveis.
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As Presidências fomentarão o reforço da governação do EEI a fim de permitir uma coordenação 

mais eficaz das políticas e dos programas europeus, nacionais e regionais, nomeadamente do 

Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação e do Programa-Quadro de Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico, que contribui para melhorar a eficácia e a eficiência dos 

investimentos em matéria de investigação e inovação na Europa. Neste contexto, continuarão a 

tomar medidas conducentes a uma cultura de avaliação, incluindo estudos prospectivos e 

avaliações de impacto, em especial avaliações de impacto ex-post, que abranjam todas as medidas 

essenciais em matéria de política de investigação no EEI.

Prestar-se-á ainda particular atenção à análise da avaliação intercalar do Sétimo Programa-

-Quadro de Investigação e serão prosseguidos os debates sobre a concepção e a avaliação de 

impacto ex-ante do futuro programa-quadro. Além disso, será efectuada a análise da estrutura e dos 

mecanismos do Conselho Europeu da Investigação e das Empresas Comuns (IMI, ARTEMIS, 

ENIAC e CLEAN SKY). Será prestada particular atenção à participação da indústria, 

especialmente das PME, no âmbito do objectivo de atingir pelo menos 15% de participação das 

PME e da simplificação dos procedimentos de controlo administrativo e financeiro.

As parcerias público-privadas (PPP), em particular nos domínios da energia, da concepção de 

edifícios eficientes, das fábricas do futuro, dos automóveis ecológicos e da Internet do futuro, serão 

um instrumento importante baseado num conjunto de regras de enquadramento comuns.

No âmbito da futura coordenação das políticas europeias, nacionais e regionais, será dada 

especial atenção à aplicação da programação conjunta através da selecção e implementação de uma 

primeira lista de temas e de modalidades detalhadas de cooperação e coordenação do 

financiamento transfronteiras.

Uma questão horizontal importante é o papel das regiões nos domínios da investigação e da 

política científica europeia. As três Presidências colocarão a tónica na importância da dimensão 

regional para o desenvolvimento, a implementação e o seguimento das políticas de inovação e 

investigação, em particular daquelas em que a complementaridade com iniciativas co-financiadas 

pelos Fundos Estruturais é possível.
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A implementação efectiva da livre circulação do conhecimento no EEI ("Quinta Liberdade") 

assume uma importância vital. Serão tomadas novas medidas com base na parceria europeia, a fim 

de acelerar os progressos para tornar as carreiras de investigação na Europa mais aliciantes e atrair 

os melhores cérebros mundiais para os institutos de investigação e as universidades europeias.

As três Presidências seguirão de perto a implementação do triângulo do conhecimento, incluindo 

as primeiras comunidades do conhecimento e da inovação do Instituto Europeu de Tecnologia e 

Inovação. Além disso, prestarão a máxima atenção à implementação e ao seguimento das 

iniciativas tomadas no âmbito do novo Plano de Inovação Europeu.

As três Presidências acompanharão de perto os progressos na realização das infra-estruturas de 

investigação pan-europeias enunciadas no roteiro do ESFRI e fomentarão o desenvolvimento de 

infra-estruturas de investigação de média dimensão e em rede.

A preparação e a discussão do 8.º Programa-Quadro EURATOM, com particular destaque para o 

ITER, constarão da agenda.

As três Presidências apoiam o desenvolvimento da política espacial europeia.

Alfândegas

Em 2010 irão prosseguir as negociações sobre um Protocolo relativo à Convenção-Quadro para a 

Luta Antitabaco no que respeita ao comércio ilícito de produtos do tabaco, e são de esperar 

resultados durante as três Presidências. No domínio do controlo dos precursores de drogas foram 

recentemente iniciadas as negociações sobre um acordo com a Rússia, que deverão ser concluídas 

em 2010. 

A facilitação do comércio e o reforço da segurança da cadeia alimentar continuam a constituir o 

fulcro das atenções das três Presidências. Serão prosseguidas as negociações a nível bilateral e 

internacional sobre o reconhecimento mútuo de programas comerciais.
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No domínio da protecção dos direitos de propriedade intelectual, as três Presidências acompanharão 
a implementação do plano de acção aduaneiro comunitário 2009-2010 (direitos de propriedade 
intelectual) e tratarão da revisão do regulamento relativo à contrafacção. Serão prosseguidas as 
negociações sobre um acordo plurilateral comercial de combate à contrafacção, em particular as 
medidas de controlo nas fronteiras (está prevista uma primeira ronda de negociações em Janeiro 
de 2010 no México). No âmbito da revisão do Regulamento (CE) n.º 1383/2003 do Conselho, 
de 22 de Julho de 2003, relativo à intervenção das autoridades aduaneiras em relação às 
mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de propriedade intelectual e a medidas contra 
mercadorias que violem esses direitos, poderá também ser apresentado um projecto de alteração 
do regulamento.

As conclusões do Conselho sobre os controlos aduaneiros serão adoptadas com base no relatório da 
Comissão anunciado nas conclusões do Conselho sobre a estratégia a seguir para o 
desenvolvimento da União Aduaneira.

Turismo

Com base no novo Tratado, as Presidências apoiarão uma acção coordenada em matéria de 
políticas e medidas da UE relativas ao sector do turismo e às actividades turísticas. Para o efeito, 
fomentarão a criação de um enquadramento político abrangente para o turismo, com instrumentos 
financeiros adequados para as acções da UE nesse domínio.

As Presidências reconhecem que o turismo assume uma importância horizontal enquanto sector da 
economia que contribui significativamente para a criação de empregos e para o crescimento. 
Promoverão a inclusão de vertentes do turismo noutras políticas pertinentes da UE e, mais 
concretamente, debruçar-se-ão sobre a formação, o emprego e as questões sociais relacionadas com 
o turismo, o papel do turismo na qualidade de vida, a inovação no turismo, a sustentabilidade 
ambiental e o turismo, a protecção dos consumidores, economia e tributação no sector do turismo, 
vistos turísticos e segurança, transportes e mobilidade do turismo.

As Presidências fomentarão um modelo de turismo europeu socialmente responsável e solidário e 
estabelecerão um conjunto de condições e princípios, ou códigos de boas práticas, por forma a 
tornar o desenvolvimento turístico compatível com a sustentabilidade económica, social e 
ambiental, em conformidade com os objectivos definidos na Comunicação da Comissão intitulada 
"Agenda para um turismo europeu competitivo e sustentável".
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EMPREGO, POLÍTICA SOCIAL, SAÚDE E CONSUMIDORES

Estando a economia europeia na via do relançamento, é necessário garantir que o crescimento seja 

sustentável e traga benefícios a todos. Há que fazer face ao impacto da recessão no emprego e à 

situação social e, nesse processo, é necessário levar a cabo reformas estruturais.

A resposta da União Europeia a estes desafios assentará nas seguintes prioridades fundamentais: 

promover o emprego e o empreendedorismo, combater o desemprego estrutural e a longo prazo, 

promover a inclusão social, com especial destaque para os mais vulneráveis, garantir um elevado 

nível dos sistemas de protecção social, promover a igualdade de oportunidades e combater todas as 

formas de discriminação, bem como reforçar o diálogo social a todos os níveis.

As três Presidências darão uma atenção prioritária à Europa social. Durante o seu exercício, serão 

debatidas, coordenadas e lançadas estratégias fundamentais. A Estratégia de Lisboa pós-2010 terá 

plenamente em consideração a Estratégia Europeia para o Emprego e a Agenda Social Europeia, 

bem como futuras iniciativas tais como o Roteiro para a igualdade entre mulheres e homens (2011-

-2015), o seguimento do Pacto Europeu para a Igualdade entre os Sexos, a Nova Estratégia para as 

pessoas com deficiência (2010-2017) e a avaliação intercalar da Estratégia comunitária em matéria 

de saúde e segurança no trabalho (2007-2012).

Estratégia de Lisboa Pós-2010

No que respeita à dimensão social da Estratégia de Lisboa pós-2010, será dado particular destaque 

ao emprego e à coesão social, tendo devidamente em conta a igualdade entre os sexos.

Na sequência da crise financeira, será avaliada a eficácia dos instrumentos financeiros europeus 

(Fundo Social Europeu, Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização) existentes que se destinam 

à consecução de objectivos sociais e de emprego. 
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A ultimação e o lançamento da Estratégia de Lisboa pós-2010 requerem uma boa coordenação entre 

as várias formações do Conselho. 

Para alcançar os objectivos fundamentais da Estratégia de Lisboa pós-2010 é essencial que os 

parceiros sociais desempenhem um papel activo. As três Presidências visam assim reforçar o papel 

e a visibilidade da Cimeira Social Tripartida.

Estratégia Europeia para o Emprego

Assente na Estratégia Europeia para o Emprego, a acção deverá dar simultaneamente resposta aos 

desafios a curto prazo, tais como o aumento do desemprego e os desequilíbrios do mercado de 

trabalho causados pela recessão, e aos desafios a longo prazo, tais como a globalização, o 

envelhecimento da população, as consequências das alterações climáticas e a importância crescente 

das competências e da inovação. 

Alguns dos principais objectivos são o pleno emprego (mais empregos), o emprego de qualidade 

(melhores empregos) e princípios de governação eficazes. Neste contexto, há que desenvolver uma 

metodologia coerente tendo em vista adoptar orientações e recomendações comuns relativas às 

políticas de emprego dos Estados-Membros, bem como promover a aprendizagem mútua. 

Para além de se debruçarem sobre o quadro político geral, as três Presidências debruçar-se-ão sobre 

as seguintes questões fundamentais: melhorar a antecipação e a adequação das competências às 

necessidades do mercado de trabalho; promover o desenvolvimento de empregos ecológicos; 

fomentar a implementação prática e equilibrada dos princípios comuns de flexigurança; reforçar a 

participação no mercado de trabalho, em particular das mulheres, dos jovens e das pessoas que 

entram no mercado de trabalho pela primeira vez, das pessoas idosas e das pessoas com deficiência 

e de outros grupos vulneráveis; fazer face ao trabalho não declarado, ao trabalho ilegal e à 

economia paralela, bem como melhorar as condições da actividade profissional não assalariada. 
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Quanto à qualidade do emprego, será analisada a avaliação intercalar da Estratégia comunitária em 

matéria de saúde e segurança no trabalho (2007-2012). Neste contexto, as iniciativas específicas da 

UE relativas, nomeadamente, aos riscos músculo-esqueléticos, às infecções por lesões causadas por 

seringas e à proibição do tabaco no local de trabalho constituirão questões importantes.

Agenda Social Europeia

Os próximos 18 meses serão cruciais em termos de promoção do progresso social na União. Velar-

-se-á por que a Agenda Social seja plenamente integrada na Estratégia de Lisboa pós-2010.

A Agenda Social deverá ser implementada através de disposições vinculativas e não vinculativas, a 

determinar em estreita cooperação com a Comissão. 

No domínio legislativo, as três Presidências levarão por diante os trabalhos sobre a revisão das 

Directivas relativas à transferência de empresas, a informação e consulta dos trabalhadores, os 

despedimentos colectivos, sobre a proposta destinada a melhorar a implementação da Directiva 

relativa aos trabalhadores destacados e a proposta que altera a Directiva relativa à organização do 

tempo de trabalho. 

As três Presidências darão também particular atenção à dimensão externa do modelo social 

europeu. Neste contexto, envidarão esforços para reforçar a dimensão social nas relações externas 

multilaterais e bilaterais, através da promoção da Agenda do Trabalho Digno da OIT, dos direitos 

sociais e laborais fundamentais e de um quadro social global compatível com o modelo social 

europeu. 

A responsabilidade social das empresas é importante, tendo em vista assegurar uma 

competitividade europeia sustentável.

Segurança social e protecção social

Uma das principais prioridades a nível político será combater os efeitos da recessão no plano social. 

Neste contexto, as três Presidências utilizarão o Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão 

Social em 2010 para realçar a importância destes problemas.
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As três Presidências promoverão o reforço do método aberto de coordenação e dos seus diferentes 

processos (metas, indicadores como instrumentos políticos, recomendações, avaliações do impacto 

social, análise pelos pares e marcos de referência).

Será prosseguida uma abordagem abrangente de prevenção e de luta contra a pobreza, em particular 

no que respeita às mulheres e crianças. Neste contexto, reveste-se da maior importância a 

assistência aos grupos e às comunidades mais vulneráveis, como as pessoas com deficiência, os 

trabalhadores migrantes e respectivas famílias, os sem-abrigo, a população Rom e as minorias.

Além disso, as três Presidências irão concentrar-se no apoio a várias iniciativas no contexto do 

envelhecimento da sociedade e, assim, preparar os trabalhos tendo em vista o Ano Europeu do 

Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre Gerações em 2012. Neste contexto, a 

modernização, sustentabilidade e adequação dos regimes de pensões assume uma importância vital.

No domínio da coordenação dos sistemas de segurança social, serão prosseguidos os trabalhos 

relativos à implementação e adaptação do Regulamento n.º 883/04. Serão lançados os trabalhos de 

coordenação dos capítulos sobre segurança social dos Acordos de Associação, em particular dos 

acordos com os países do Magrebe e da Europa de Leste.

Prosseguirão também os trabalhos sobre os serviços sociais de interesse geral.

Igualdade entre mulheres e homens e não discriminação

Nos termos do artigo 19.º do Tratado, a promoção da igualdade entre os sexos e o reforço da 

protecção contra todas as formas de discriminação continua a merecer especial atenção. As três 

Presidências tencionam dar um novo impulso político ao domínio da igualdade entre os sexos e da 

não discriminação. 
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As três Presidências farão avançar a agenda da igualdade entre os sexos, atribuindo uma elevada 

prioridade à integração do princípio da igualdade entre homens e mulheres no contexto da 

Estratégia de Lisboa pós-2010. Darão seguimento à avaliação da Comissão sobre o actual Roteiro 

para a igualdade entre mulheres e homens (2006-2010) e debruçar-se-ão sobre um novo Roteiro 

para o período de 2011 a 2015. O seguimento da implementação do Pacto Europeu para a Igualdade 

entre os Sexos por ocasião do quinto aniversário da sua adopção pelo Conselho Europeu, e o 

prosseguimento dos trabalhos sobre o acompanhamento e a implementação da Plataforma de Acção 

de Pequim terão um lugar de destaque na agenda das três Presidências. 

Além disso, as três Presidências concentrar-se-ão no combate à violência baseada no sexo, na 

eliminação das disparidades salariais entre homens e mulheres, no combate aos estereótipos 

baseados no sexo e na promoção do empreendedorismo das mulheres, bem como na conciliação da 

vida profissional, privada e familiar. 

A fim de fomentar a igualdade de tratamento em todos os domínios, prosseguirão os trabalhos sobre 

a proposta de Directiva relativa à igualdade de tratamento (antigo artigo 13.º).

Saúde Pública

No domínio da saúde pública, as três Presidências promoverão medidas destinadas a melhorar a 

saúde dos cidadãos da UE, em conformidade com a Declaração de 2006 sobre valores e princípios 

comuns aos sistemas de saúde da União Europeia e com a Estratégia da UE para a Saúde para 

2008-2013. Será consagrada especial atenção à integração das questões relacionadas com a saúde e 

dos factores determinantes da saúde nas outras políticas da UE. 

No que diz respeito à sustentabilidade dos sistemas de saúde e à protecção da saúde, promover-se-á 

o intercâmbio de experiências e boas práticas. No pleno respeito do princípio da subsidiariedade, 

serão empreendidas acções no domínio das determinantes sociais da saúde e da redução das 

desigualdades; a promoção de estilos de vida saudáveis, incluindo hábitos alimentares saudáveis, 

será uma das importantes preocupações das Presidências. Serão também ponderadas medidas contra 

a obesidade e para a prevenção das dependências (tabagismo, alcoolismo, toxicodependência, etc.) 

e tidas em conta as necessidades especiais de saúde das crianças, dos adolescentes e dos grupos 

vulneráveis. 
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A preparação e a reacção às pandemias constituirão uma preocupação permanente das três 

Presidências. Merecerá também atenção a segurança sanitária, em particular as incidências das 

alterações climáticas e ambientais sobre a saúde, bem como a colaboração com os países terceiros 

neste domínio. 

As três Presidências debruçar-se-ão ainda sobre outras questões como a inovação no domínio dos 

cuidados de saúde, em particular no contexto do envelhecimento da população. Inserem-se neste 

contexto, nomeadamente, a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde, a futura abordagem das 

doenças crónicas, a saúde em linha e os problemas relacionados com os profissionais da saúde na 

UE. 

Serão impulsionados com carácter prioritário os trabalhos sobre as propostas legislativas referentes 

à doação e ao transplante de órgãos e tecidos

As três Presidências apoiarão eventuais iniciativas destinadas a garantir um aprovisionamento 

adequado de isótopos radioactivos.

Serão também abordadas questões como a da segurança e qualidade dos produtos farmacêuticos, 

das resistências antimicrobianas, da utilização racional dos antibióticos, da farmacovigilância e da 

contrafacção de medicamentos, bem como dos cuidados de saúde transfronteiras.

Defesa do consumidor
No domínio da defesa do consumidor, conferir-se-á prioridade à proposta de directiva relativa aos 

direitos dos consumidores. Dada a complexidade que caracteriza esta proposta, os trabalhos que lhe 

serão dedicados poderão estender-se ao longo das três Presidências.

No quadro da revisão do acervo em matéria de defesa do consumidor, prosseguir-se-á em 2010 a 

revisão da directiva relativa às viagens organizadas, férias organizadas e circuitos organizados.

No plano da cooperação internacional no domínio da defesa e promoção dos direitos do 

consumidor, serão negociados e celebrados dois acordos de cooperação entre a União Europeia e os 

Estados Unidos, nomeadamente sobre a aplicação da legislação no domínio da defesa do 

consumidor e sobre a cooperação e troca de informações no domínio da segurança dos produtos de 

consumo.



1677109 cm/SR/rf 41
DQPG PT

A acção da UE no domínio da política de consumidores (2007-2013) será sujeita a uma avaliação 

intercalar em 2010. A Comissão poderá também apresentar uma proposta sobre a tutela colectiva 

dos consumidores.

As três Presidências estarão atentas à integração dos aspectos da defesa do consumidor noutras 

políticas.

Legislação em matéria de géneros alimentícios

As três Presidências levarão por diante os trabalhos referentes a várias propostas legislativas que 

estão actualmente em fase de debate ou preparação. Trata-se, em particular, do regulamento relativo 

à informação sobre os géneros alimentícios prestada aos consumidores (rotulagem), cuja adopção 

constituirá uma das prioridades das três Presidências.

Em matéria de segurança dos alimentos, as três Presidências impulsionarão os debates sobre o novo 

quadro regulamentar aplicável aos novos alimentos e avançarão com nova legislação relativa aos 

alimentos com objectivos nutricionais específicos (alimentos dietéticos).
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TRANSPORTES, TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA

Transportes

A sustentabilidade, a inovação e a segurança são os conceitos-chave que irão inspirar a acção das 

três Presidências no domínio dos transportes. 

No que diz respeito à sustentabilidade e a à competitividade dos transportes, os debates sobre a 

internalização dos custos externos irão ser alargados a todos os modos de transporte. No contexto da 

implementação do Plano de Acção para a Logística e do Plano de Acção para a Mobilidade Urbana, 

a Comissão poderá vir a apresentar propostas. 

Na perspectiva do futuro dos transportes na UE após 2010, irão ser analisadas as políticas 

implementadas em conformidade com o Livro Branco de 2001 e examinado o "Novo Livro 

Branco".

No sector dos transportes terrestres, consagrar-se-á especial atenção à implementação e à revisão 

do primeiro pacote ferroviário, que visa realizar um mercado ferroviário eficiente e competitivo. No 

que diz respeito à segurança rodoviária, as Presidências irão prosseguir o trabalho em matéria de 

aplicação transfronteiras de sanções e lançar os trabalhos com vista a um novo programa de 

segurança rodoviária. Será também consagrada especial atenção a um balanço global (2010) dos 

resultados, na última década, das medidas de redução da mortalidade actualmente em vigor. Dar-se-

-á continuidade aos trabalhos com vista à ecologização dos transportes, em especial no que se refere 

à eurovinheta.

No sector da aviação, as Presidências irão procurar chegar a acordo sobre a nova directiva relativa 

às taxas de segurança aeroportuária e sobre o código de conduta revisto para os sistemas 

informatizados de reserva. Procurarão igualmente concluir com êxito as negociações de acordos de 

transporte aéreo com países terceiros. No que se refere à segurança do transporte aéreo, pôr-se-á 

especial empenho em chegar a acordo sobre o regulamento relativo à investigação e à prevenção de 

acidentes e incidentes na aviação civil. Além disso, consagrar-se-á particular atenção à 

implementação do Pacote "Céu Único Europeu II". Por último, as três Presidências empenhar-se-ão 

também na obtenção de um consenso sobre a segunda fase do Acordo de Transporte Aéreo entre a 

UE e os Estados Unidos da América. 
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No sector dos transportes marítimos, constituirão prioridades a revisão do Regulamento que 

institui a Agência Europeia da Segurança Marítima (AESM), com vista a clarificar o estatuto e as 

competências da AESM, assim como os trabalhos relativos ao "Espaço Marítimo Europeu sem 

Barreiras", com vista a aumentar a eficiência dos portos e do transporte marítimo. Será consagrada 

especial atenção a um balanço do desenvolvimento das auto-estradas do mar e dos progressos 

efectuados até à data.

Assumirá carácter prioritário a proposta revista de novas orientações para as redes transeuropeias de 

transportes (RTE-T). Neste contexto, será consagrada especial atenção às novas abordagens 

propostas em matéria de ambiente, transferência modal, multimodalidade, melhor gestão das infra-

-estruturas e financiamento.

As três Presidências darão continuidade às iniciativas da UE para promover acções nos diferentes 

modos de transporte e procurarão contribuir de forma significativa para a utilização dos utilização 

de sistemas de transporte inteligentes (STI), em especial no transporte rodoviário, mas também no 

transporte aéreo (SESAR, GALILEO). Merecerão especial atenção o Plano de Acção para a 

implantação de sistemas de transporte inteligentes e a Directiva relativa aos sistemas de transporte 

inteligentes.

As três Presidências empenhar-se-ão também na implementação do programa GNSS (sistema 

global de navegação por satélite) europeu em todos os seus aspectos, especialmente a preparação 

para a exploração do GALILEO e do EGNOS (aplicação e serviço) no período posterior a 2013, a 

estratégia de cooperação internacional e os acordos de cooperação bilateral.

Será dado seguimento à iniciativa de navegação interior (NAIADES) e iniciado o trabalho relativo 

às acções de implementação a propor pela Comissão.

Telecomunicações

As Presidências irão lançar os trabalhos respeitantes ao novo âmbito do serviço universal no sector 

das comunicações electrónicas e à incorporação da banda larga no âmbito de aplicação do serviço 

universal, com base numa proposta da Comissão.
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A aprovação da Nova Estratégia 2010-2015 para a promoção da Sociedade da Informação (i2010) 

irá constituir uma das grandes prioridades. 

As três Presidências promoverão a implantação das redes da próxima geração, tanto no plano das 

infra-estruturas como no dos serviços, com base na recomendação que a Comissão irá emitir a breve 

prazo.

Serão também promovidos os trabalhos em matéria de segurança das redes, comércio electrónico e 

protecção da propriedade intelectual na Internet e combate à pirataria. 

O mandato prorrogado da Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) 

chegará ao seu termo em Março de 2012. Tendo em conta os resultados da revisão do quadro 

regulamentar aplicável às comunicações electrónicas, as Presidências iniciarão os debates sobre o 

futuro da ENISA. 

As Presidências irão continuar a contribuir para o desenvolvimento da Internet do futuro. Serão 

analisados novos desafios como a extensão do serviço universal, a neutralidade das redes, a banda 

larga nas comunicações móveis, a convergência das redes fixas e móveis e o desenvolvimento da 

Internet das Coisas.

Será consagrada especial atenção ao desenvolvimento do Plano de Acção Europeu para a 

Administração em Linha 2010-2015 e os direitos electrónicos dos cidadãos na sua interacção com a 

administração e as empresas. 

As Presidências irão assegurar a coordenação e a preparação para a Conferência Mundial das 

Radiocomunicações agendada para 2011 (CMR-11) de modo a garantir a coerência com as políticas 

e princípios da União.

No que diz respeito aos serviços postais, as Presidências coordenarão a posição da UE na 

Conferência Estratégica da UPU (Nairobi, 21 a 25 de Setembro de 2010).
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Energia

O principal desafio político das três Presidências no sector da energia consistirá em assegurar uma 

revisão circunstanciada do Plano de Acção "Política Energética para a Europa" no Conselho 

Europeu da Primavera de 2010. 

No sector da segurança do aprovisionamento energético, um conjunto de importantes actividades e 

medidas irá ter lugar nos próximos 18 meses. O actual instrumento RTE-E deverá ser substituído 

por um novo "Instrumento para a Segurança e as Infra-Estruturas Energéticas da UE". O 

regulamento financeiro e as orientações relativos às RTE-E serão revistos à luz dos resultados dos 

debates sobre o Livro Verde "Para uma rede europeia de energia segura, sustentável e competitiva".

Irão prosseguir os trabalhos relativos às seis acções prioritárias em matéria de infra-estruturas 

(definidas na segunda Análise Estratégica da Política Energética): Corredor Meridional de Gás; 

aprovisionamento diversificado e adequado de GNL para a Europa; interconexão efectiva da região 

do Báltico; Anel Mediterrânico da Energia; interconexões Norte-Sul adequadas de gás e 

electricidade na Europa Central e do Sudeste e rede energética do Mar do Norte e da costa 

Noroeste. Serão identificados os obstáculos ao investimento e exploradas possíveis soluções, que 

poderão passar, nomeadamente, por uma simplificação dos processos de planeamento e consulta em 

especial para os projectos destinados a melhorar a interconexão.

O actual sistema UE de controlo do investimento no sector da energia ao nível da UE irá ser 

actualizado; será desenvolvida uma metodologia eficaz para analisar as tendências de investimento 

com vista assegurar a convergência entre os objectivos políticos da UE e a futura evolução da 

procura.

Serão ultimados os trabalhos sobre o Regulamento relativo ao aprovisionamento de gás e será 

promovida a diversificação das fontes de aprovisionamento em gás.

No domínio do mercado interno da energia, o principal objectivo a atingir será o de tornar 

plenamente operacional a Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER).
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No domínio da sustentabilidade energética e da eficiência energética, as Presidências irão procurar 

dar resposta aos desafios energia-clima, tendo em conta os resultados da Conferência de Copenhaga 

sobre as Alterações Climáticas. Será dada especial atenção à utilização da biomassa para produção 

de energia e, nomeadamente à implementação de critérios de sustentabilidade.

As três Presidências assegurarão a adopção final do pacote legislativo sobre eficiência energética, e 

irão trabalhar na revisão do Plano de Acção sobre este tema.

As Presidências darão grande importância à implementação do Plano Estratégico Europeu para as 

Tecnologias Energéticas e terão na devida conta as iniciativas da indústria europeia no domínio da 

energia, em plena cooperação com o sector privado.

Neste contexto, procurar-se-á chegar a um acordo sobre o investimento no desenvolvimento de 

tecnologias hipocarbónicas, de modo a estimular e facilitar a utilização de tecnologias limpas, em 

consonância com a competitividade e o relançamento económico da UE.

As Presidências contribuirão para desenvolver uma visão para uma política energética até ao 

horizonte de 2050, a qual identificará as acções susceptíveis de permitir, até 2050, uma produção 

hipocarbónica de energia.

No sector da energia nuclear, as Presidências darão especial atenção ao desenvolvimento de 

instrumentos para a gestão segura e sustentável dos resíduos radioactivos e à revisão da Directiva 

que fixa as normas de segurança de base.

As relações externas no domínio da energia assumirão também grande importância. As Presidências 

garantirão um reforço da cooperação com os principais fornecedores, com os países de trânsito e os 

parceiros-chave da UE, bem como no quadro das organizações e instâncias multilaterais.
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AMBIENTE

Ecologização das políticas: a prioridade das prioridades

A UE e os seus Estados-Membros vivem hoje um momento decisivo. A crise económica e a rápida 

mutação dos processos económicos aos níveis mundial e europeu trazem consigo novos desafios. 

Um elevado nível de protecção do ambiente não é apenas um objectivo em si mesmo. No contexto 

do desenvolvimento sustentável, representa também um importante factor de crescimento 

económico a longo prazo, ao contribuir para uma utilização mais eficiente dos recursos. Para tirar

partido das oportunidades de crescimento, há que promover a sustentabilidade de todas as políticas 

da UE, a eco-inovação e a definição de normas; criar novos empregos; repensar os investimentos 

públicos; continuar a adaptar os nossos padrões energéticos e de mobilidade; exercer uma liderança 

no plano internacional. Esta tónica renovada no desenvolvimento sustentável e na ecologização das 

políticas constituirá uma prioridade essencial das três Presidências.

Será assegurada a sinergia entre a Estratégia pós-Lisboa e a Estratégia da UE para o 

Desenvolvimento Sustentável, bem como a integração do ambiente na Estratégia de Lisboa Pós-

-2010. 

As Presidências darão continuidade aos esforços no sentido de integrar melhor o ambiente noutras 

políticas pertinentes, como os transportes, a energia e a agricultura. 

As três Presidências procurarão reforçar a substância do processo da Comissão da ONU para o 

Desenvolvimento Sustentável, dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, da governação 

ambiental internacional e, de um modo geral, do seguimento dado às Conferências do Rio e de 

Joanesburgo, bem como garantir a coerência entre todos estes elementos. 
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Alterações climáticas

As três Presidências irão manter-se empenhadas na implementação do pacote "Clima e Energia" 
(incluindo algumas importantes decisões a adoptar pelo procedimento de comité1) e, neste contexto, 
darão seguimento aos trabalhos respeitantes ao regulamento sobre a rotulagem dos veículos em 
termos de emissões de CO2, ao regulamento relativo à redução das emissões de CO2 dos veículos 
comerciais ligeiros e à comunicação, a apresentar proximamente, sobre as emissões de CO2 dos 
navios. A questão do aumento para 30% do esforço de redução, por parte da UE, das emissões de 
gases com efeito de estufa será analisada à luz dos resultados da Conferência de Copenhaga.

As três Presidências irão começar a preparar o terreno para a implementação da Estratégia de 
Adaptação da UE a partir de 2013 e desenvolver as medidas que é necessário tomar ainda antes da 
adopção da estratégia.

Ao nível multilateral, as três Presidências assegurarão o seguimento das conclusões da 15.ª
Conferência das Partes na CQNUAC. Conferir-se-á um carácter prioritário à preparação da
16.ª Conferência das Partes nesta Convenção.

Biodiversidade

As três Presidências envidarão importantes esforços para desenvolver nesta matéria um plano de 
acção para o período posterior a 2010, com o objectivo de melhorar significativamente a situação da 
UE em termos de biodiversidade.

Merecerão também especial atenção determinadas novas ameaças como, por exemplo, as espécies 
exóticas invasoras, assim como o impacto das alterações climáticas na biodiversidade e nos recursos 
naturais.

Consagrar-se-á particular atenção ao Livro Verde sobre as florestas. A protecção das florestas 
contra os incêndios, as intempéries e as secas, também no contexto das alterações climáticas e da 
protecção do ambiente, assumirá grande importância para as Presidências.

A Assembleia Geral da ONU sobre a Biodiversidade será um dos momentos-chave do ano de 2010, 
o Ano Internacional da Biodiversidade. 

Na 10.ª Conferência das Partes na Convenção sobre a Diversidade Biológica serão ultimadas as 
negociações sobre o acesso aos benefícios e a partilha dos mesmos e debater-se-ão temas como o 
planeamento estratégico para um novo objectivo pós-2010, a protecção da biodiversidade marinha 

  
1 Regulamento relativo aos leilões (comitologia até 30/6/2010); medidas de execução relativas à 

atribuição de licenças a título gratuito (comitologia até 31/12/2010); situação dos sectores 
expostos ao risco de fuga de carbono (relatório + propostas em co-decisão pela COM até 
30/6/2010).
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nas zonas protegidas e a sinergia entre clima e biodiversidade. 

A ultimação do regime de responsabilidade civil e de indemnização será um dos principais pontos 

da ordem do dia da 5.ª Reunião das Partes no Protocolo sobre a Segurança Biológica.

As três Presidências procurarão reforçar a eficácia da protecção da biodiversidade através da CITES 

e da conclusão da 15.ª Conferência das Partes.

As três Presidências darão igualmente atenção ao seguimento das conclusões do Conselho sobre os 

OGM, de Dezembro de 2008, e às futuras orientações para a avaliação dos OGM.

Ambiente e saúde

Para atingir os objectivos da UE em matéria de qualidade do ar, as Presidências irão dar 

continuidade aos trabalhos de revisão dos limites máximos nacionais de emissões dos principais 

poluentes atmosféricos (NOx, SOx, VOC, NH3, PM), bem como aos trabalhos respeitantes à 

directiva relativa às emissões industriais. 

O 2.º Plano da Acção "Ambiente e Saúde" chega ao fim em 2010. As três Presidências tomarão as 

iniciativas necessárias para preparar o plano de acção que lhe irá suceder. Aguarda-se um livro 

verde sobre a poluição no interior dos edifícios, para harmonizar as metodologias com vista a 

reduzir as fontes de poluentes.

Aguarda-se também uma comunicação sobre nanotecnologias, centrada nos impactos e nos 

benefícios dessas tecnologias, em especial no que se refere ao ambiente.

As três Presidências procurarão concluir os trabalhos sobre a Directiva "Biocidas".

São de prever actualizações no quadro da Convenção sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiras 

a Longa Distância e respectivos protocolos e das Convenções de Estocolmo e de Roterdão, bem 

como no quadro da Abordagem Estratégica da Gestão Internacional dos Produtos Químicos e das 

negociações sobre o mercúrio.
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No que se refere à Convenção da CEE-NU sobre Poluição Transfronteiras e respectivos protocolos, 

está prevista uma revisão do Protocolo de Gotemburgo relativo à Redução da Acidificação, da 

Eutrofização e do Ozono Troposférico. O Protocolo da CEE-NU sobre Poluentes Orgânicos 

Persistentes irá provavelmente ser revisto em paralelo com a revisão da Convenção de Estocolmo, 

do PNUA, sobre Poluentes Orgânicos Persistentes. Irão também exigir a devida atenção as 

negociações da convenção mundial sobre o mercúrio, que terão início no primeiro semestre 

de 2010.

Consumo e produção sustentáveis / utilização sustentável dos recursos naturais

As três Presidências prestarão a devida atenção ao Plano de Acção Conjunto em matéria de 

Consumo e Produção Sustentáveis e de Política Industrial Sustentável, bem como à sua coerência 

com outros planos, como o Plano de Acção para as Tecnologias Ambientais. São de prever medidas 

relativas à contratação pública ecológica e à luta contra as importações ilegais de madeira. Será 

também posta a tónica na eco-concepção e nos critérios de sustentabilidade para a biomassa. 

A acção neste domínio centrar-se-á no transporte, nos resíduos, nos produtos químicos e na 

indústria extractiva e, em particular, no quadro decenal para os programas de consumo e produção 

sustentáveis. Este quadro deverá reforçar a cooperação internacional e melhorar o intercâmbio de 

informações e de boas práticas por forma a facilitar a implementação de programas nacionais e 

regionais de promoção do consumo e da produção sustentáveis. O processo de Marraquexe é um 

esforço global para promover os progressos na implementação do consumo e da produção 

sustentáveis e a elaboração do programa decenal através de reuniões aos níveis mundial e regional e 

do trabalho dos Grupos de Missão de Marraquexe. 

No seguimento do Livro Verde sobre resíduos orgânicos será possivelmente apresentada uma 

proposta de directiva sobre este tipo de resíduos. No contexto da revisão da Estratégia Temática 

sobre os Resíduos, será importante clarificar conceitos e definições, a coerência com as legislações 

existentes e a aferição do desempenho.

A protecção do solo merece uma implementação plena e efectiva da estratégia da UE. As três 

Presidências procurarão alcançar um acordo sobre a proposta de Directiva relativa à protecção dos 

solos. 
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Recursos hídricos

As três Presidências irão desenvolver uma abordagem integrada para uma política sustentável da 

água.

As Presidências irão concentrar esforços no desenvolvimento da estratégia de combate à escassez 

de água e à seca, prevista para 2012, e na revisão da Directiva relativa à água destinada ao consumo 

humano. Serão também tomadas medidas para promover a avaliação e a gestão de problemas 

críticos relacionados com a água, como os fenómenos extremos (cheias, água em excesso, escassez 

de água e poluição acidental da água), as alterações climáticas, os ecossistemas em risco, etc. A 

avaliação das experiências adquiridas com a primeira série de planos de gestão das bacias 

hidrográficas constituirá também um elemento importante neste contexto. No que se refere à 

dimensão externa da política da água da UE, as três Presidências irão promover um elevado grau de 

empenhamento da UE e o desenvolvimento de um quadro financeiro para a cooperação 

internacional. 

A Directiva-Quadro "Estratégia Marinha" terá que ser transposta até Julho de 2010. Na perspectiva 

do cumprimento das obrigações previstas na directiva, o intercâmbio científico e técnico entre 

Estados-Membros é fundamental para a coerência dos objectivos ambientais e a consecução de um 

bom estado ambiental. As três Presidências ajudarão a assegurar a coordenação nesta área. 

Melhores instrumentos de política ambiental

As três Presidências velarão por que seja dado seguimento à avaliação dos resultados do 6.º 

Programa de Acção em matéria de Ambiente e às suas estratégias temáticas. Este trabalho será 

conduzido em articulação em a Estratégia de Lisboa Pós-2010 e com a Estratégia para o 

Desenvolvimento Sustentável.

As três Presidências darão continuidade à agenda de melhoria da legislação procurando simplificar 

o acervo comunitário (resíduos), melhorar a aplicação e a observância da legislação da UE 

(harmonização dos critérios de inspecção ambiental), bem como elaborar novos e melhores 

instrumentos para facilitar essa aplicação (p. ex. comunicação através do Sistema de Informação 

Ambiental Partilhada).
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Estão a ser preparadas medidas destinadas a combater os subsídios prejudiciais ao ambiente, a 

"ecologizar" os instrumentos fiscais e a promover os produtos eficientes em termos de recursos e 

em termos energéticos. 

°

°       °

Os elementos acima indicados deverão constituir as ferramentas necessárias para a ecologização das 

políticas. O lançamento do 7.º Programa de Acção em matéria de Ambiente assumirá a máxima 

importância para proporcionar uma base a estes domínios de intervenção prioritários. A par da 

avaliação e revisão da Estratégia de Lisboa, assim como da avaliação e desenvolvimento da 

Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável, o programa de acção constitui uma oportunidade 

única para imprimir o rumo necessário a estes dossiers.
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EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA E POLÍTICA 
AUDIOVISUAL

A educação e a formação são motores essenciais para a consecução e a melhoria da 
empregabilidade, competitividade, inovação, desenvolvimento cultural e inclusão social e, por 
conseguinte, para a realização de um maior bem-estar económico. Têm dado um contributo 
importante para alcançar os objectivos de longo prazo da Estratégia de Lisboa em termos de 
crescimento e emprego, e continuarão sem dúvida a desempenhar um papel-chave na Estratégia de 
Lisboa pós-2010. 

Quadro Estratégico da Educação e Formação 2020

As três Presidências contribuirão para definir e reforçar a ligação entre o novo quadro estratégico 
para a cooperação europeia no domínio da educação e formação (E&F 2020) e a Estratégia de 
Lisboa pós-2010, não deixando ao mesmo tempo de ter plenamente em conta os aspectos da 
educação e da formação que não estão directamente associados ao crescimento e ao emprego. Esse 
ajustamento terá em conta os resultados da avaliação de 2010 sobre os progressos efectuados, as 
propostas da Comissão no que se refere a eventuais marcos de referência nos domínios da 
mobilidade e da empregabilidade (até ao final de 2010) e o relatório da Comissão (igualmente até 
ao final de 2010) sobre o quadro coerente de indicadores e marcos de referência adoptado pelo 
Conselho em Maio de 2007.

As políticas de educação e formação baseadas em factos concretos deverão assentar em dados 
fiáveis. Por conseguinte, haverá que dar especial atenção ao contributo dos estudos internacionais 
de avaliação (PISA, PIRLS, etc.). 

O método aberto de coordenação (indicadores, marcos de referência, aprendizagem entre pares e 
intercâmbio de boa práticas) será prosseguido no que respeita aos quatro objectivos estratégicos 
(aprendizagem ao longo da vida e mobilidade; qualidade e eficiência; igualdade, coesão social e 
cidadania activa; inovação e criatividade). 

No que respeita à aprendizagem ao longo da vida, será acompanhada de perto a implementação do 
Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) e será analisada a possibilidade de criar percursos de 
aprendizagem mais flexíveis e de alargar a abertura às formas de aprendizagem não formal.
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É necessário continuar a reforçar as sinergias entre o Processo de Bolonha para o ensino superior, o 

Processo de Copenhaga para o ensino e formação profissionais e o quadro para a cooperação 

europeia no domínio da educação e formação.

Dimensão social da educação e formação

As três Presidências darão especial atenção à promoção da igualdade, da coesão social e da 

cidadania activa. Ocupar-se-ão das questões da garantia de um acesso equitativo ao ensino pré-

-primário, do combate ao abandono escolar precoce e da promoção de políticas de educação 

inclusivas para os alunos oriundos de grupos desfavorecidos. 

O ano de 2010 foi designado Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social e 2011 será o

Ano Europeu das Actividades Voluntárias. Ambos os temas são de grande importância para a 

educação e a formação. 

Escolas para o século XXI

A educação escolar desempenha um papel-chave na implementação dos aspectos acima 

mencionados. As três Presidências levarão por diante a implementação da agenda das escolas para o 

século XXI, em especial no que respeita a questões como a governação e a liderança das escolas, a 

melhoria da formação dos professores, o desenvolvimento de competências-chave e a promoção de 

instituições propícias à inovação. 

Ensino e formação profissionais – Processo de Copenhaga

O ensino e formação profissionais (EFP) é um factor essencial tanto para o desenvolvimento 

socioeconómico como para o progresso da sociedade em geral. 
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Mantêm-se os objectivos da reapreciação, renovação e implementação das prioridades de acção 

para o EFP. Neste contexto, revestem-se da maior importância o Sistema Europeu de Créditos do 

Ensino e Formação Profissionais (ECVET) e o Quadro de Referência Europeu de Garantia da 

Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais (EQARF), recentemente adoptados. Além 

disso, será dada particular atenção à promoção do ensino de adultos, à antecipação das necessidades 

do mercado de trabalho e à adequação entre estas e as competências adquiridas, à melhoria da 

qualidade dos sistemas de orientação e à governação institucional, bem como ao reforço da 

cooperação entre as instituições de ensino e formação, por um lado, e as empresas e a indústria, por 

outro.

A próxima reunião bienal de seguimento do Processo de Copenhaga, que terá lugar durante a 

Presidência belga, vai dar oportunidade de debater os resultados da reanálise do referido processo.

Modernização do ensino superior

Em 11-12 de Março de 2010, terá lugar em Budapeste e em Viena uma reunião ministerial para 

avaliar os progressos realizados no âmbito do Processo de Bolonha.

O Grupo de Acompanhamento de Bolonha será encarregado de ajustar o programa de trabalho para 

2009-2012 aos resultados da avaliação independente anteriormente apresentados em Budapeste e 

em Viena. A fim de assegurar as sinergias entre o ensino superior, a investigação e a inovação, será 

também dado especial relevo à coerência entre o Processo de Bolonha e o novo quadro estratégico 

para a cooperação europeia no domínio da educação e formação.

As três Presidências trabalharão na agenda de modernização do ensino superior europeu de modo a 

aumentar a sua visibilidade e a permitir-lhe desempenhar um papel catalisador no triângulo do 

conhecimento (ensino superior-investigação-inovação). 

Por último, num contexto de crescente internacionalização, será promovida a cooperação 

universitária para além das fronteiras da União.
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Reanálise intercalar do programa de aprendizagem ao longo da vida

O actual programa de acção no domínio da aprendizagem ao longo da vida caducará em 2013. As 

grandes linhas do programa seguinte serão debatidas no âmbito da reanálise intercalar a realizar 

durante o ano de 2010.

A mobilidade é um elemento essencial da aprendizagem ao longo da vida e um importante meio 

para reforçar a empregabilidade e a flexibilidade. Por conseguinte, a mobilidade dos alunos e dos 

professores continuará a figurar entre os primeiros pontos da agenda. 

Juventude

As Presidências darão seguimento à resolução do Conselho que estabelece um quadro renovado da 

cooperação europeia em matéria de juventude e, para o efeito, desenvolverão iniciativas inspiradas 

na comunicação da Comissão de Abril de 2009 relativa a Uma Estratégia da UE para a Juventude

– Investir e Mobilizar. Será salientada a utilidade que o método aberto de coordenação tem neste 

domínio e será dada prioridade a iniciativas que facilitem o desenvolvimento cultural e pessoal, a 

inclusão social, o emprego e a participação dos jovens.

Ao implementarem a resolução do Conselho acima referida, as Presidências procurarão adoptar 

uma série de conclusões sobre os domínios de acção específicos incluídos no novo quadro de 

cooperação (nomeadamente educação, emprego, criatividade, empreendedorismo, saúde e bem-

-estar, participação, inclusão social, actividades voluntárias e juventude no mundo). A dimensão da 

juventude será também debatida no âmbito da Estratégia de Lisboa pós-2010. Por último, as 

Presidências consideram que existe uma ligação entre as questões relacionadas com a juventude e 

os próximos "Anos Europeus", que em 2010 incidirão na luta contra a pobreza e a exclusão social e 

em 2011 nas actividades voluntárias.
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Cultura

A cultura é um factor-chave na promoção da tolerância, do diálogo e da compreensão mútua.

A adopção pelo Conselho, em Novembro de 2007, de uma Agenda Europeia para a Cultura 

constituiu um importante passo em frente no desenvolvimento da cooperação em matéria cultural e 

no aumento da coerência e visibilidade da acção europeia neste domínio. Contribuiu para formular 

uma nova abordagem estratégica e horizontal para a cultura e tem ajudado a promover a diversidade 

cultural e o diálogo intercultural. A cultura tem também um papel catalisador para a criatividade e a 

inovação, e as indústrias culturais e criativas constituem elementos importantes da resposta a dar à 

crise económica e financeira mundial.

As três Presidências prosseguirão a implementação do Plano de Trabalho para a Cultura 2008-2010 

adoptado pelo Conselho e conduzirão os trabalhos relativos à sua avaliação, tendo em vista elaborar 

um novo plano de trabalho para os anos seguintes. Será dado especial destaque à avaliação dos 

resultados dos trabalhos realizados no âmbito do método aberto de coordenação.

As indústrias culturais e criativas, incluindo as PME, contribuem significativamente para o 

crescimento e o emprego e para o desenvolvimento local e regional, pelo que o seu papel deverá ser 

abordado na Estratégia de Lisboa pós-2010. 

O património cultural da Europa é particularmente rico e contribui para a atractividade económica e 

o desenvolvimento sustentável das regiões, em particular graças ao turismo cultural. Contribui 

também para o desenvolvimento da cidadania europeia. Por conseguinte, as três Presidências 

promoverão a implementação da iniciativa "marca do património europeu" e finalizarão os 

trabalhos respeitantes ao instrumento legislativo correspondente.

Ao prepararem as próximas perspectivas financeiras, as três Presidências terão em atenção a 

preparação da próxima fase dos programas da UE relacionados com a cultura. Terão também em 

conta os objectivos dos Anos Europeus 2010 e 2011 no âmbito das actividades neste domínio. 
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Política audiovisual

No domínio da política cinematográfica, as três Presidências prestarão atenção à reanálise da 

"comunicação sobre cinema" apresentada pela Comissão em 2001, bem como ao seguimento da 

recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao património cinematográfico e à 

competitividade das actividades industriais conexas, de 2005, tendo simultaneamente em conta a 

necessidade de incentivar a circulação das obras cinematográficas europeias. 

As iniciativas da União Europeia em prol dos conteúdos criativos em linha constituem uma base 

sólida para as futuras acções destinadas a reforçar a indústria audiovisual e dos conteúdos em linha. 

As três Presidências centrar-se-ão especificamente no desenvolvimento da indústria dos conteúdos 

audiovisuais e nos seus efeitos positivos sobre toda a economia. Serão também abordadas as 

questões da salvaguarda dos interesses dos titulares de direitos e dos métodos alternativos de 

distribuição das obras audiovisuais (distribuição digital, cinema electrónico), bem como dos 

conteúdos culturais e criativos digitais.

As três Presidências debruçar-se-ão igualmente sobre o relatório intercalar e as perspectivas de 

desenvolvimento da biblioteca digital europeia EUROPEANA, e sobre o problema da conservação 

a longo prazo do património cultural digital europeu. Incentivarão, por conseguinte, o reforço da 

cooperação a nível europeu, a fim de sensibilizar o público para essa ameaça e de definir acções 

adequadas para lhe fazer face.

Desporto

As três Presidências centrar-se-ão no papel societal do desporto, cabalmente descrito no Livro 

Branco da Comissão sobre o Desporto. Neste contexto, abordarão a questão dos benefícios da 

actividade física para a saúde, tendo em conta as "Orientações da UE em matéria de actividade 

física" aprovadas pelos Ministros do Desporto da UE em Novembro de 2008.

Outro aspecto importante consistirá em promover uma acção conjunta dos Estados-Membros na luta 

contra a dopagem. 
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No contexto do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social (2010) e do Ano Europeu 

das Actividades Voluntárias (2011), as três Presidências promoverão o reconhecimento do potencial 

do desporto para a inclusão e integração social, o combate à pobreza e o voluntariado.

Na etapa seguinte tratar-se-á de definir os princípios, objectivos e critérios estratégicos do futuro 

programa no domínio do desporto, com base no Livro Branco sobre o Desporto e tendo em conta as 

especificidades do desporto, bem como de promover o seu contributo positivo para a melhoria da 

saúde mental e física da população, para a coesão social e para a economia.
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AGRICULTURA

Reforma da Política Agrícola Comum para além de 2013

À luz das conclusões do "exame de saúde" da PAC em vigor, e tendo em vista a discussão das 

próximas perspectivas financeiras, serão intensificados os debates sobre os objectivos e os novos 

desafios da futura PAC, em particular com base na comunicação que a Comissão deverá apresentar 

em 2010 com vista a lançar um debate público. 

Será dada especial atenção à gestão dos recursos naturais, em particular no que respeita à água, na 

perspectiva da sua importância estratégica para a produção agrícola e na sua relação com as 

alterações climáticas.

Sector do leite

A situação do mercado dos produtos lácteos continuará a ser motivo de grande preocupação ao 

longo dos períodos das três Presidências. Neste contexto, atribuirão especial atenção ao relatório da 

Comissão sobre a evolução da situação do mercado e as condições daí resultantes para uma 

eliminação suave e progressiva do sistema de quotas leiteiras, relatório esse que será eventualmente 

acompanhado das propostas adequadas. Será dada a devida atenção aos debates sobre as 

perspectivas a médio e a longo prazo, a realizar no Grupo de Alto Nível instituído pela Comissão. 

Qualidade dos produtos agrícolas

As Presidências esforçar-se-ão por alcançar um acordo sobre as propostas legislativas respeitantes 

às normas aplicáveis aos produtos, aos requisitos de produção agrícola e aos sistemas de qualidade 

para os produtos agrícolas. 

Competitividade da indústria agro-alimentar

Outra prioridade das três Presidências consistirá em promover e levar por diante as iniciativas 

destinadas a melhorar a competitividade da indústria agro-alimentar europeia.
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Desenvolvimento rural

No que respeita à delimitação das zonas desfavorecidas, as três Presidências darão seguimento à 

comunicação pertinente e iniciarão os trabalhos sobre uma proposta legislativa que será em 

princípio apresentada no segundo semestre de 2010.

Em conformidade com o primeiro Programa de Acção para a implementação da Agenda Territorial, 

é necessário envidar esforços no que respeita ao mandato quanto ao grau de implementação do 

referido Programa no decurso de 2010. 

Silvicultura

As Presidências procurarão chegar a acordo sobre a proposta de regulamento que fixa as obrigações 

dos operadores que colocam no mercado madeira e produtos de madeira. 

Simplificação

As três Presidências prestarão uma atenção constante ao processo de simplificação da legislação da 

UE. Será dada especial atenção à condicionalidade e à necessidade de beneficiar não apenas as 

autoridades europeias e nacionais/regionais, mas também, e sobretudo, os próprios produtores.

Coerência

Na sua actividade, as Presidências empenhar-se-ão em assegurar a coerência e as sinergias entre a 

política ambiental e a PAC, em especial no que respeita aos "novos desafios" do "exame de saúde", 

entre a política territorial e a PAC, e ainda entre a política de investigação, desenvolvimento e 

inovação e a PAC. Além disso, procurarão integrar plenamente na PAC os objectivos estratégicos 

do desenvolvimento rural.
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Negociações OMC/ADD

As três Presidências acompanharão de perto a evolução destas negociações, dando especial atenção 

aos aspectos agrícolas, em relação aos quais um eventual acordo final deverá continuar a inscrever-

-se no quadro da reforma de 2003 da PAC, ser equilibrado e respeitar o interesse dos agricultores da 

UE.

As Presidências empreenderão também os trabalhos de revisão dos regulamentos que necessitarem 

de ser alterados à luz dos resultados finais das negociações no âmbito da ADD. 

Regulamento POSEI

Prevê-se que a Comissão apresente um relatório sobre o funcionamento do Regulamento POSEI, 

eventualmente acompanhado de propostas legislativas. As Presidências procederão à análise do 

referido relatório e lançarão os trabalhos sobre as eventuais propostas legislativas.

Saúde e bem-estar dos animais

As três Presidências tencionam dar seguimento à Estratégia/Plano de Acção para a Saúde Animal 

2007-2013. Serão iniciados os trabalhos relativos à proposta de lei única sobre a saúde animal.

Serão levados por diante os trabalhos sobre a proposta relativa à protecção dos animais durante o 

transporte. As Presidências darão provavelmente início aos trabalhos sobre uma proposta legislativa 

relativa à rotulagem dos indicadores de bem-estar dos géneros alimentícios.
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Sector fitossanitário

As três Presidências saúdam a iniciativa referente à revisão do quadro fitossanitário. Os futuros 

debates basear-se-ão num relatório de avaliação sobre a legislação em vigor neste domínio. 

OGM

As Presidências assegurarão a realização de debates no seguimento do relatório a apresentar pela 

Comissão em Junho de 2010 sobre as implicações socioeconómicas da colocação de OGM no 

mercado.

Está actualmente em curso uma avaliação externa do funcionamento dos dois actos legislativos 

relativos aos OGM (Regulamento 1829/2003 e Directiva 2001/18), aguardando-se os seus 

resultados para meados de 2010. Essa avaliação externa poderá dar lugar a propostas legislativas.

Pacote "Higiene"

Proceder-se-á à análise do relatório referente à eficácia e coerência dos controlos sanitários e 

fitossanitários sobre as importações de géneros alimentícios, alimentos para animais, animais e 

plantas, e serão iniciados os trabalhos sobre as propostas legislativas eventualmente apresentadas na 

sequência do relatório.

Países terceiros

Em relação a vários subgrupos do Grupo de Potsdam, as três Presidências decidiram nomear um 

único presidente para a totalidade do período de 18 meses.
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Será realizada uma reapreciação da legislação em vigor sobre as importações de animais vivos e de 

produtos de origem animal. Neste contexto, as Presidências aguardam também com interesse um 

relatório da Comissão sobre a aplicação das regras da UE relativas à produção de produtos 

importados, e em particular a verificação da observância pelos produtos dos países terceiros dos 

requisitos da UE em matéria de saúde animal, saúde pública e bem-estar dos animais. 

PESCAS

Reforma da Política Comum das Pescas

As três Presidências atribuirão uma elevada prioridade à Reforma da Política Comum das Pescas. 

Durante este período de 18 meses, serão dados alguns passos essenciais para o processo de reforma 

(avaliação de impacto, conclusões do Conselho, primeiras propostas legislativas). 

Reforma da organização comum de mercado no sector dos produtos da pesca e da 

aquicultura

As Presidências iniciarão e levarão por diante os trabalhos sobre a reforma da Organização Comum 

de Mercado, em relação à qual a Comissão tenciona apresentar uma proposta em paralelo com a 

reforma da Política Comum das Pescas.

Execução da estratégia para a aquicultura

Na sequência das conclusões do Conselho sobre o desenvolvimento sustentável da aquicultura da 

UE, as Presidências empreenderão uma revisão da estratégia.

TAC e quotas para 2011

A fixação dos TAC e quotas constitui um exercício anual a que as três Presidências atribuem grande 

importância. As negociações bilaterais e multilaterais (incluindo o acordo com a Noruega), que se 

revestem de uma importância primordial para o sector das pescas da UE, ocuparão também um 

lugar cimeiro na agenda dos últimos meses de 2010.
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Planos plurianuais de gestão e recuperação 

As três Presidências atribuirão especial atenção a uma série de planos plurianuais de gestão e 

recuperação, nomeadamente à avaliação do plano de gestão das pescarias que exploram populações 

de solha e de linguado no mar do Norte.
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JUSTIÇA E ASSUNTOS INTERNOS

No seguimento da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, será criado no âmbito do Conselho um 

Comité Permanente para a Cooperação Operacional em matéria de Segurança Interna. As três 

Presidências assegurarão que a estrutura e a actividade deste novo órgão contribua efectivamente 

para o reforço da segurança interna na UE.

Neste contexto, as três Presidências farão tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a aplicação 

do Programa de Estocolmo e envidarão todos os esforços para que o Plano de Acção seja adoptado 

no primeiro semestre de 2010.

ASSUNTOS INTERNOS

Asilo e imigração

O Conselho Europeu realizará um debate anual sobre as políticas de imigração e asilo para analisar 

a aplicação do Pacto Europeu sobre a Imigração e o Asilo, bem como os aspectos afins do Programa 

de Estocolmo, e dar orientações estratégicas para os trabalhos neste domínio.

Imigração legal

Prosseguirão os trabalhos para facilitar uma migração legal bem gerida e promover uma oferta de 

mercado de trabalho a que corresponda efectivamente uma procura, com base nas necessidades dos 

mercados de trabalho de destino. É necessário criar sinergias entre a migração e o desenvolvimento.
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Por conseguinte, será dada continuidade aos trabalhos relativos aos aspectos pendentes do Plano de 

acção sobre a migração legal – autorização única, trabalhadores sazonais e trabalhadores que 

efectuam uma formação no âmbito da sua empresa – e à aplicação das directivas existentes 

avaliadas.

Integração de nacionais de países terceiros

Prosseguirão os esforços no sentido do intercâmbio das melhores práticas em matéria de políticas de 

integração. Além disso, será dada atenção às medidas necessárias no domínio da educação, 

formação profissional, reconhecimento de qualificações e competências e às políticas activas de 

mercado de trabalho. 

Imigração ilegal

A UE assumiu compromissos ao mais alto nível político para prosseguir a luta contra a imigração 

ilegal e o tráfico de seres humanos. Esses compromissos serão honrados em relação a todas as 

políticas sectoriais relevantes, ao desenvolvimento da gestão integrada das fronteiras externas, 

nomeadamente explorando as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias, reforçando o papel 

da FRONTEX e aperfeiçoando uma política de readmissão e de retorno eficaz e sustentável que 

respeite plenamente os direitos humanos e combata o emprego ilegal. Além disso, serão exploradas 

novas formas para optimizar a eficácia dos instrumentos da UE existentes com o intuito de reforçar 

a cooperação operacional e desenvolver sinergias no quadro de uma estratégia integrada da UE em 

matéria de segurança interna. 

Também será dada especial atenção aos menores não acompanhados, no âmbito de uma abordagem 

global que inclui medidas de prevenção e protecção, bem como ao regresso sustentável ao país de 

origem, tendo em conta o interesse superior da criança.
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Política de vistos

O desenvolvimento do Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) continua a ser uma prioridade. A 

cooperação consular local continuará a ser promovida e serão igualmente analisadas as 

possibilidades de criar centros comuns de recepção de pedidos de visto. A avaliação dos acordos de 

facilitação de vistos será considerada prioritária. 

Espaço Schengen

Um maior reforço e alargamento do espaço Schengen, em consonância com os critérios existentes, 

não só aumentará a sua segurança, mas permitirá também que mais cidadãos europeus beneficiem 

da livre circulação de pessoas. Para tal, é indispensável a conclusão e o lançamento bem sucedido 

da nova geração do Sistema de Informação Schengen. Os trabalhos sobre a melhoria do processo de 

avaliação Schengen irão continuar.

Protecção internacional

Continuará a dar-se prioridade aos trabalhos sobre medidas legislativas destinadas à criação da 

segunda fase do Sistema Europeu Comum de Asilo (SECA), que tem por objectivo a instauração de 

um procedimento comum de asilo e de um estatuto uniforme e ambicioso para as pessoas a quem é 

concedida protecção internacional. Também será dada uma ênfase especial ao reforço da 

cooperação prática, inclusive através da criação do Gabinete Europeu de Asilo. A solidariedade na 

gestão dos sistemas de protecção, tanto entre os Estados-Membros como em relação a países 

terceiros, continua a ser um pilar do SECA, embora respeitando o princípio da participação 

voluntária. 
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Cooperação com países terceiros no quadro da Abordagem Global da UE

A Abordagem Global das Migrações permite novas formas de diálogo e cooperação com países 

terceiros neste domínio, bem como promover sinergias entre migrações e desenvolvimento. A UE 

continuará a tentar que ela seja aplicada de forma eficaz e equilibrada e que haja um maior 

desenvolvimento das suas três componentes. Neste contexto, a aplicação da Abordagem Global ao 

Sul, a Leste e a Sudeste da UE irá continuar. A UE prosseguirá também um diálogo reforçado, 

estruturado e abrangente com a América Latina e a região das Caraíbas sobre as questões das 

migrações.

Estratégia de Segurança Interna

As três Presidências irão trabalhar sobre uma estratégia multidimensional e sustentável da UE em 

matéria de segurança interna, que irá espelhar a situação existente, os desafios do futuro e a acção 

estratégica da UE neste domínio. Esta estratégia abrangerá as principais políticas sectoriais 

prioritárias na cooperação policial da UE. Uma acção concreta prioritária consistirá em desenvolver 

o modelo europeu de informação criminal (ECIM). 

Combate ao terrorismo

O objectivo de combater o terrorismo em todas as suas formas, respeitando os direitos humanos e o 

direito internacional em todas as acções internacionais de combate ao terrorismo, continua a ser 

uma das grandes prioridades da UE. As três Presidências centrar-se-ão na execução da Estratégia e 

do Plano de Acção de Luta contra o Terrorismo, bem como no desenvolvimento de uma resposta 

multidisciplinar para este fenómeno, na cooperação operacional entre as autoridades policiais dos 

Estados Membros, na cooperação entre as agências europeias como a Europol e a Eurojust e na 

cooperação com países terceiros fulcrais. Os fenómenos da radicalização e do recrutamento 

merecerão uma atenção especial com base na Estratégia e no Plano de Acção da UE. Os objectivos 

das três Presidências incluirão também acções de luta contra o abuso da Internet para fins 

terroristas, uma melhor segurança dos explosivos e a coordenação do intercâmbio e da análise de 

dados e informações sobre o terrorismo.
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Luta contra o tráfico de seres humanos

A luta contra o tráfico de seres humanos continuará a ser uma prioridade importante. Com base nos 

resultados da avaliação do Plano de Acção da UE contra o tráfico de seres humanos, as três 

Presidências proporão novas orientações de actuação, com o enfoque em todas as formas de 

exploração e prestando especial atenção às vítimas altamente vulneráveis.

Combate à droga

As três Presidências irão prosseguir a implementação do Plano de Acção da UE de luta contra a 

droga (2009 – 2012). Reiteram a importância de que se reveste uma abordagem multidisciplinar, 

englobante e equilibrada, que esteja centrada na prevenção, bem como na luta contra os precursores, 

a produção ilícita e o tráfico de droga. Além disso, estudarão novas possibilidades para que haja 

uma cooperação policial mais eficaz e coordenada tendo em vista a luta contra o tráfico de droga.

No que respeita à cooperação internacional, aplicar-se-á a mesma abordagem. Visar-se-á uma maior 

cooperação com países terceiros determinantes do Mediterrâneo, dos Balcãs Ocidentais, da África 

Ocidental, da América Latina e da Ásia Central para reprimir o tráfico de precursores químicos e de 

droga.

Cooperação policial e aduaneira

As três Presidências aumentarão a cooperação operacional entre as autoridades policiais e os 

serviços europeus como a Europol. Neste contexto, serão envidados todos os esforços para 

assegurar a adaptação harmoniosa dos métodos de trabalho da Europol no seu novo quadro legal. 
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As três Presidências estudarão as possibilidades de reforçar o actual quadro jurídico da UE no que 

respeita à cooperação policial, especialmente à cooperação nas regiões fronteiriças. Promover-se-á 

o desenvolvimento da cooperação prática com base nas decisões de Prüm. Deve ser prosseguido o 

intercâmbio de experiências e boas práticas de colaboração com os Centros de Cooperação Policial 

e Aduaneira, podendo ser elaboradas normas mínimas para o seu funcionamento. Neste contexto, as 

três Presidências procurarão reforçar a interoperabilidade entre os sistemas de comunicação por 

rádio das autoridades policiais. A rede europeia de serviços tecnológicos de segurança interna será 

plenamente utilizada.

Um dos objectivos a atingir continua a ser o de promover uma formação comum para a polícia e 

fomentar uma cultura policial europeia e é neste contexto que prosseguirão o funcionamento e a 

organização eficazes da actividade principal da CEPOL. 

No domínio da segurança nos jogos de futebol de dimensão internacional, as três Presidências 

avaliarão o actual programa de trabalho e elaborarão um novo para o período compreendido entre 

2011 e 2103. Irão também envidar esforços no sentido de aumentar a cooperação entre as 

autoridades responsáveis pelo sector da segurança privada nos Estados-Membros, de instituir 

medidas destinadas a melhorar a cooperação no que respeita à protecção de figuras públicas e de 

identificar as melhores práticas existentes nas redes de agentes de ligação europeus.

A implementação da Estratégia da UE para a cooperação aduaneira no domínio da Liberdade, 

Segurança e Justiça continuará com a apresentação de um novo plano de acção em matéria de 

cooperação aduaneira.

Prevenção da criminalidade e combate à criminalidade grave e organizada

As três Presidências estão empenhadas em prosseguir a cooperação no domínio da prevenção da 

criminalidade. Será dada uma atenção especial à prevenção e luta contra a violência com base no 

sexo. Será ainda posta a tónica na promoção de métodos de gestão de conflitos não violentos tendo 

em vista prevenir a violência e/ou reatar relações. A aplicação da directiva relativa à protecção do 

ambiente através do direito penal merecerá uma atenção especial.
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Para que a luta contra a criminalidade grave e organizada possa ter resultados mais eficazes a longo 

prazo, é necessária uma abordagem multidisciplinar e assente nas informações criminais. Neste 

contexto, tentar-se-á obter a mais valia proporcionada pela avaliação da ameaça da criminalidade 

organizada (AACO), nomeadamente desenvolvendo a sua abordagem regional.

As três Presidências continuarão a implementar uma estratégia de trabalho concertada e medidas 

concretas contra o cibercrime. A luta contra todas as formas de abuso sexual de crianças na Internet 

merecerá uma atenção especial.

A identificação e recuperação de produtos do crime e a luta contra o branqueamento de capitais 

continuarão a ser uma prioridade fulcral. A questão da usurpação de identidade merecerá uma 

atenção especial e, neste contexto, serão lançadas iniciativas relativas à verificação da autenticidade 

dos documentos de identidade a nível europeu. Por último, dar-se-á início a uma reflexão sobre as 

novas esferas socioeconómicas onde a criminalidade organizada ganhou influência e que têm 

importantes repercussões na vida quotidiana dos nossos cidadãos.

Intercâmbio de informações

Continuará a ser desenvolvida uma política da UE a longo prazo sobre intercâmbio de informações 

policiais, global e coerente, que respeite cabalmente a protecção de dados. Serão envidados esforços 

para se conseguir uma utilização mais eficaz dos sistemas de informação policial existentes a nível 

nacional e europeu, a fim de evitar sobreposições e optimizar os custos para os utilizadores finais 

bem como as potencialidades que lhes são oferecidas. A criação de uma Agência para a gestão de 

sistemas informáticos em grande escala é considerada prioritária.

As três Presidências tentarão lançar e implementar um SIS II operacional no calendário acordado e 

irão trabalhar sobre a aplicação da decisão-quadro "Sueca" e das decisões de Prüm para que, o mais 

tardar em Agosto de 2011, se possa iniciar o intercâmbio automatizado de dados à escala da UE.
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Protecção civil

As três Presidências prosseguirão os trabalhos no sentido de melhorar a capacidade da UE para dar 

resposta a catástrofes e crises, tanto dentro das suas fronteiras como em países terceiros, por forma a 

que haja um equilíbrio suficiente entre prevenção, preparação e resposta. Neste contexto, darão 

seguimento às duas comunicações da Comissão intituladas, respectivamente, "Reforçar a 

capacidade de resposta da União às catástrofes" e "Abordagem da UE sobre a prevenção de 

catástrofes naturais ou provocadas pelo homem".

Todas as iniciativas que se prendam com formação serão acompanhadas de muito perto e será dada 

uma atenção especial à implementação e ao desenvolvimento dos módulos da protecção civil, bem 

como ao reforço do Centro de Informação e Vigilância (CIV) no quadro do Mecanismo de 

Protecção Civil. As três Presidências também irão efectuar trabalhos no domínio da prevenção. 

Além disso, darão uma atenção especial à avaliação do Mecanismo e do Instrumento Financeiro 

para a Protecção Civil, que começará durante o exercício das três Presidências seguintes.

Neste contexto, será prosseguida a cooperação com as Nações Unidas. A evolução do programa 

europeu para a protecção das infra-estruturas críticas (PEPIC) será acompanhada durante as três 

Presidências, merecendo especial atenção os riscos associados ao NBRQ e a prevenção dos 

incêndios florestais. 

COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA

Cooperação prática em matéria judiciária

No que respeita às questões horizontais no domínio da justiça, as três Presidências porão a tónica 

na protecção e na promoção dos direitos fundamentais, na protecção dos dados pessoais, na 

justiça electrónica e na formação de juízes, representantes do Ministério Público e 

funcionários judiciais.
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A promoção dos direitos e das liberdades fundamentais na UE e nas suas relações externas 

constitui a imagem de marca da União. As três Presidências darão o seu contributo para esse 

objectivo, promovendo uma estreita colaboração com o Parlamento Europeu e a Comissão. 

Esforçar-se-ão também por melhorar os mecanismos de cooperação entre a Agência dos Direitos 

Fundamentais e as Instituições da UE. A pronta adesão da UE à Convenção Europeia para a 

Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais constitui uma prioridade para as 

três Presidências.

A UE deverá definir uma abordagem proactiva e coerente sobre protecção dos dados pessoais, em 

particular ao definir uma estratégia global sobre sistemas de informação no domínio da segurança 

interna. 

Reconhecendo a importância de que se reveste a utilização das tecnologias da informação e da 

comunicação no domínio da justiça, as três Presidências estão determinadas em impulsionar os 

projectos incluídos no plano de acção sobre justiça electrónica para 2009-2013 e, atendendo a que 

se trata de um plano de acção aberto, poderão lançar outros projectos. Até Junho de 2011 deverá 

proceder-se a uma avaliação das actividades da estrutura de execução. Em consequência dessa 

avaliação, serão lançados projectos como a interligação de registos de testamentos e a formação de 

profissionais da justiça. Deverão ter início os trabalhos sobre a citação e notificação de decisões 

judiciais e extrajudiciais em matéria civil e comercial, o apoio judiciário, o procedimento europeu 

de injunção de pagamento e o processo europeu para acções de pequeno montante. Além disso, a 

questão horizontal da tradução e interpretação também merecerá atenção.

As três Presidências incentivarão a aplicação das orientações gerais aceites pelos Estados-Membros 

na resolução relativa à formação dos juízes, procuradores e funcionários e agentes de justiça. Em 

particular, visam desenvolver uma cooperação eficaz entre a Rede Europeia de Formação Judiciária 

(REFJ) e os centros de formação nacionais competentes.
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Cooperação judiciária em matéria penal

O princípio do reconhecimento mútuo das decisões judiciais em matéria penal é a pedra angular 

da cooperação judiciária entre os Estados-Membros. Será dado especial destaque ao

aperfeiçoamento da cooperação judiciária directa, nomeadamente através do reforço da aplicação do 

princípio do reconhecimento mútuo no domínio das provas em processos penais e da viabilidade de 

se arranjar um instrumento geral que substitua o mandado europeu de obtenção de provas 

(possivelmente denominado "mandado europeu de investigação") ou que aceite as provas recolhidas 

noutro Estado Membro.

Além disso, as três Presidências focar-se-ão também no reforço da aplicação do princípio do 

reconhecimento mútuo ao intercâmbio de informações extraídas dos registos criminais, na 

aproximação do direito processual, na cooperação entre as autoridades judiciais em relação à 

condução dos processos, na protecção das pessoas vulneráveis e na assistência às vítimas.

A fim de facilitar a cooperação judiciária entre os Estados-Membros, as três Presidências 

procurarão reforçar o intercâmbio de informações extraídas dos registos criminais através da criação 

de um registo europeu de nacionais de países terceiros condenados e estudarão as possibilidades de 

troca de informações sobre medidas de supervisão adoptadas em processos penais pendentes e sobre 

decisões não transitadas em julgado.

As três Presidências prosseguirão também a aproximação da legislação processual que constitui um 

elemento fundamental para se reforçar a confiança mútua e facilitar o reconhecimento mútuo. Os 

trabalhos deverão centrar-se em melhorar o enquadramento jurídico, mediante a adopção de 

instrumentos jurídicos com vista à definição de normas mínimas comuns no que respeita aos 

direitos e às garantias processuais dos cidadãos em processo penal, bem como na revisão da 

Decisão-Quadro do Conselho de 15 de Março de 2001 relativa ao estatuto da vítima em processo 

penal (2001/220/JAI). 

As três Presidências prosseguirão os trabalhos tendo em vista a definição de regras comuns sobre o 

princípio ne bis in idem à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça.
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As três Presidências trabalharão sobre um novo quadro jurídico que permita a transferência de 

processos penais de um Estado-Membro para outro. 

As três Presidências procurarão melhorar o enquadramento jurídico para a protecção de menores e 

lançarão um plano de acção contra a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil.

Será dado especial destaque à assistência às vítimas, entre as quais se contam as vítimas do 

terrorismo, as vítimas de violência doméstica e da violência com base no sexo. Para o efeito, 

prosseguirão os trabalhos conducentes a um quadro jurídico europeu destinado a eliminar os 

obstáculos à aplicação efectiva de medidas de protecção em todo o território da UE, por forma a que 

as vítimas sob ameaça recebam a protecção necessária independentemente da sua residência. Em 

consonância com o Programa de Estocolmo, as três Presidências darão continuidade aos trabalhos 

sobre o mandado de protecção europeu. 

Cooperação judiciária em matéria civil

As três Presidências centrar-se-ão no direito da família, um domínio crucial que afecta a vida 

quotidiana dos cidadãos da UE. Prosseguirão os trabalhos sobre a harmonização das regras de 

conflitos de jurisdição e de leis. Os trabalhos centrar-se-ão também noutros aspectos do direito da 

família, nomeadamente na adopção de um regulamento relativo ao regime matrimonial e num 

regulamento sobre a lei aplicável e a competência em matéria de divórcio.

Serão impulsionados os trabalhos sobre o regulamento relativo a sucessões e testamentos.

Além disso, prosseguirão os trabalhos no sentido de desenvolver o princípio do reconhecimento 

mútuo. Neste contexto, a revisão do Regulamento 44/2001/CE constituirá uma prioridade das três 

Presidências, com especial destaque para a abolição do exequatur relativamente às decisões em 

matéria civil e comercial. Por último, as Presidências envidarão esforços no sentido de melhorar a 

execução transfronteiras de decisões proferidas noutro Estado Membro, em particular através da 

análise de mecanismos de associação de contas bancárias.
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Relações externas no domínio da Liberdade, Segurança e Justiça

As três Presidências esforçar-se-ão por fomentar a dimensão externa do domínio da Liberdade, 

Segurança e Justiça. 

No que respeita às prioridades temáticas, as três Presidências estão empenhadas em prosseguir os 

esforços das suas predecessoras no domínio da imigração, do combate ao terrorismo, da luta contra 

a criminalidade organizada, da cooperação judiciária em matéria penal e civil e de reforço e 

protecção dos direitos fundamentais. A cooperação entre a Europol, a Eurojust e países terceiros 

também será reforçada.

Quanto às prioridades geográficas, dar-se-á especial atenção à cooperação com os países 

candidatos, com os países dos Balcãs Ocidentais e os países que participam na Política Europeia de 

Vizinhança e na Parceria Oriental. O diálogo estratégico UE-EUA, a parceria com a Rússia, o 

diálogo e a cooperação com a África, o diálogo reforçado, estruturado e abrangente com a América 

Latina e a região das Caraíbas, bem como a cooperação com os países asiáticos continuarão a ser 

prioridades das três Presidências.

As três Presidências esforçar-se-ão por reforçar a coordenação da posição da UE em todas as 

organizações internacionais.
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RELAÇÕES EXTERNAS

A criação do novo cargo de AR e a instituição do Serviço Europeu de Acção Externa melhorará em 

grande medida a acção externa da UE. Será de importância crucial chegar a acordo no início 

de 2010 sobre a decisão relativa à organização e funcionamento do SEAE.

A União continuará a trabalhar no quadro da Estratégia Europeia de Segurança, dando especial 

ênfase a novas ameaças tais como as associadas às alterações climáticas e à segurança energética.

Gestão de crises

A UE continuará a reforçar a PESD em todas as suas componentes, de modo a reforçar o papel da 

União como interveniente autónomo a nível mundial no domínio da prevenção de conflitos, da 

resposta às crises, da gestão de crises e da estabilização pós-conflito, com especial destaque para a 

sinergia civilo-militar. A fim de melhorar a eficácia da gestão de crises, serão promovidas novas 

formas de cooperação, nomeadamente em termos de soluções multinacionais, tais como a 

conjugação de recursos, formação e logística, e serão dadas novas possibilidades no quadro do 

Tratado de Lisboa.

A aplicação dos objectivos globais civis e militares serão alvo de uma atenção especial, e o reforço 

das capacidades da UE em matéria de resposta rápida será uma prioridade. Continuarão a explorar-

-se novas possibilidades de desenvolvimento das capacidades civis e a desenvolver-se as 

actividades da Agência Europeia de Defesa em matéria de reforço das capacidades. 

A UE procurará estabelecer uma estreita cooperação com as Nações Unidas, a OTAN, a OSCE, a 

UA e outras organizações internacionais e regionais. Será dada especial atenção a uma maior 

intensificação das relações com a OTAN a nível estratégico e político, nomeadamente no que toca 

ao desenvolvimento das capacidades. 
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As Presidências farão a avaliação dos progressos de uma década no domínio da prevenção de crises 

e proporão novas medidas por ocasião do 10.º aniversário da adopção do Programa da UE para a 

Prevenção de Conflitos Violentos (Programa de Gotemburgo). 

Será dada prioridade ao aperfeiçoamento do planeamento e da condução operacional tanto das 

operações militares como civis. Não deixando de ter em devida conta a situação financeira, será 

dada prioridade à disponibilização de recursos financeiros suficientes para que a UE possa 

desempenhar o papel crescente que tem na gestão de crises.

Por ocasião do 10.º aniversário da adopção da Resolução 1325 (2000) do CSNU sobre as mulheres, 

a paz e a segurança, as Presidências promoverão a integração da perspectiva dos direitos humanos e 

da igualdade entre os sexos no planeamento e condução das missões e operações da PESD.

As Presidências promoverão a cultura europeia de segurança e defesa e continuarão a reforçar a 

Academia Europeia de Segurança e Defesa (AESD). 

Não-proliferação e desarmamento

A Estratégia da UE contra a Proliferação de Armas de Destruição Maciça vai continuar a ser 

aplicada. Para o efeito, continuará a ser explorado o potencial das reuniões internacionais agendadas 

para o período de exercício das três Presidências, tais como a reunião para a análise do TNP. Além 

disso, a UE, em cooperação com países terceiros, participará activamente na aplicação das 

disposições da Resolução 1887 de 2009 do CSNU.

Os trabalhos sobre a Estratégia da UE de Luta contra a Acumulação Ilícita e o Tráfico de Armas 

Ligeiras e de Pequeno Calibre e Respectivas Munições vão prosseguir, bem como a participação 

activa nas negociações de um tratado sobre o comércio de armas. 
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Luta contra o terrorismo

Prosseguirão os trabalhos sobre os aspectos externos da aplicação da Estratégia Antiterrorista da UE 

e da luta contra a radicalização e o recrutamento.

Cooperação multilateral

A União continuará a apoiar o processo de reforma das Nações Unidas, dando especial destaque a 

uma maior coerência e ao reforço do sistema institucional, através do desenvolvimento equilibrado 

dos três pilares, a saber, paz e segurança, desenvolvimento sustentável e direitos humanos. A

contribuição financeira da UE deve reflectir-se convenientemente nas actividades da Organização.

O avanço da cooperação UE-ONU no domínio da paz e da segurança e a melhoria da eficácia das 

operações das Nações Unidas de manutenção da paz continuarão a assumir uma importância 

fundamental.

Cooperação consular europeia e protecção dos cidadãos europeus

As três Presidências envidarão esforços para que a protecção consular dos cidadãos da UE seja 

melhorada dentro e fora da União Europeia, tanto na assistência aos viajantes e cidadãos que 

residem no estrangeiro como na sua protecção. 

Tenciona-se avançar com os trabalhos sobre os níveis mínimos de assistência consular a oferecer 

aos cidadãos dos Estados-Membros fora do território da UE.

A coordenação em situações de crise fora do território da União precisa de ser melhorada.

Será dada especial atenção à avaliação do enquadramento do "Estado líder" e a uma maior 

cooperação consular através da "mutualização" dos recursos consulares. Para o efeito, será dada 

prioridade à formação do pessoal consular de modo a melhorar a cooperação em situações de crise e 

o conhecimento da legislação da UE. 
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Será promovida em todo o território da União Europeia a ajuda consular prestada aos cidadãos 

europeus. A promoção de assistência diplomática no tratamento de comissões rogatórias em países 

terceiros também merecerá a devida atenção.

Direitos humanos e Estado de direito

A União concentrará esforços num maior reforço da promoção e defesa de todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais e na promoção da sua universalidade. A abolição da pena de 

morte continua a ser uma prioridade da agenda internacional da UE.

Será dado especial destaque à integração da perspectiva dos direitos humanos e da igualdade entre 

os sexos em todas as políticas da UE, nomeadamente mediante a inclusão da questão dos direitos 

humanos nos debates e diálogos políticos com países terceiros. Será posta uma tónica particular na 

prevenção, a nível internacional, de genocídios e atrocidades em massa.

A União também redobrará esforços para promover o Estado de direito. O combate à impunidade 

continuará a ser uma das pedras angulares da abordagem da UE para a construção e manutenção de 

uma paz duradoura. O apoio da UE ao Tribunal Penal Internacional (TPI) continuará a ser firme e, 

neste contexto, a UE deverá procurar obter a universalidade e plena aplicação do Estatuto de Roma 

do TPI. A Conferência de Análise do Estatuto de Roma, que terá lugar no decurso de 2010, será a 

ocasião para continuar a manifestar um amplo apoio à prossecução do desenvolvimento do direito 

penal internacional.

Política comercial

A primeira contracção económica mundial dos últimos 50 anos mudou de um modo fundamental 

as condições de funcionamento da política comercial da União. A UE continuará a defender a 

abertura e o compromisso em vez do isolamento e do recuo. Neste contexto, a celebração de um 

acordo ambicioso, equilibrado e abrangente na Ronda de Doha continua a ser uma prioridade para 

a UE. Paralelamente, a UE prosseguirá os seus esforços para celebrar acordos comerciais bilaterais 

e regionais com parceiros comerciais fundamentais. 
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No quadro da Estratégia da UE de Acesso ao Mercado, as três Presidências apoiarão iniciativas 

que, recorrendo a todos os instrumentos disponíveis, aumentem as exportações de bens e serviços 

das empresas europeias, especialmente as PME, para países terceiros. Continua a ser especialmente 

importante promover acções concertadas para eliminar as barreiras não-pautais, abrir os mercados 

de contratos públicos e aumentar a protecção dos direitos de propriedade intelectual.

Cooperação para o desenvolvimento

A UE reconhece a necessidade de manter todos os compromissos assumidos nas reuniões de 

Monterrey e Doha. Para o efeito, a UE continuará a acompanhar de perto o cumprimento dos 

compromissos assumidos pela UE em matéria de APD, definidos no Consenso Europeu sobre o 

Desenvolvimento, em especial o objectivo colectivo intermédio que a UE se propõe de atribuir 

0,56% do RNB até 2010. A UE prestará especial atenção às necessidades dos países menos 

desenvolvidos, ao mesmo tempo que continuará a apoiar todos os países em desenvolvimento, 

nomeadamente os de baixo e médio rendimento, de modo a alcançar um desenvolvimento global 

mais equilibrado.

A UE continuará a promover a eficácia da ajuda, conforme acordado no Programa de Acção de 

Acra. Na perspectiva do Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda, que terá lugar em Seul em 

2011, continuará a sua aplicação activa, tendo em conta a especificidade dos países em situação 

frágil.

A UE também acompanhará a realização dos ODM e tomará medidas em conformidade. A 

Espanha, a Bélgica e a Hungria colaborarão estreitamente na preparação da sessão plenária de alto 

nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, prevista para Setembro de 2010, para celebrar o 

10.º aniversário da Declaração do Milénio. Neste contexto, será dada atenção à segurança alimentar 

e à luta contra a fome e a pobreza através do reforço do desenvolvimento rural sustentável, dos 

sistemas de produção agrícolas e da gestão da água e das florestas. Será dado apoio ao reforço dos 

sistemas de saúde e à preparação do Plano de Acção da UE para a Igualdade entre os Sexos e o 

Empoderamento da Mulher nas políticas de desenvolvimento europeias. Além disso, será 

promovido o cumprimento dos compromissos no domínio do ambiente assumidos pela UE em 

conferências pertinentes.
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Quanto às relações com os países de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP), a UE assegurará a 

conclusão da segunda revisão do Acordo de Cotonu, envidará esforços para que sejam celebrados e 

postos em prática os acordos de parceria económica (APE), que garantem a integração regional e o 

desenvolvimento dos países ACP, e incentivará também a aplicação dos APE e outras formas de 

integração regional, nomeadamente através de pacotes de ajuda ao comércio.

O reforço da parceria transatlântica sobre a cooperação para o desenvolvimento e a promoção da 

cooperação com doadores emergentes (China, Brasil, Índia) também serão uma prioridade.

Por último, as três Presidências fomentarão entre os cidadãos europeus a consciência de que há que 

prosseguir esforços de solidariedade com os países necessitados, que são os mais gravemente 

afectados pelas consequências da actual situação económica. 

Europa Ocidental exterior à UE

A UE continuará a desenvolver a cooperação com os três países do EEE, a Noruega, a Islândia e o 

Listenstaine, e intensificará a cooperação com a Suíça, eventualmente mediante a celebração de um 

novo acordo-quadro. A UE reforçará igualmente a cooperação no domínio fiscal e no combate à 

fraude com o Listenstaine, Andorra, Mónaco e São Marinho, e com a Suíça, através da celebração 

de novos acordos ou da actualização dos acordos existentes. 
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Balcãs Ocidentais

A União continuará a promover a perspectiva europeia dos países dos Balcãs Ocidentais, de 

harmonia com o consenso renovado sobre o alargamento de Dezembro de 2006. O processo de 

estabilização e de associação, em conformidade com a Agenda de Salónica, continuará a ser o 

instrumento mais importante neste contexto. A UE continuará a prestar assistência aos processos de 

reforma política, económica e institucional dos países dos Balcãs Ocidentais, e a dar apoio à 

cooperação regional entre aqueles países. Será consagrada particular atenção à plena aplicação dos 

acordos de estabilização e de associação celebrados com países parceiros, bem como ao respeito 

pelos critérios do processo de estabilização e de associação. Prosseguirão os trabalhos tendo em 

vista a celebração do Acordo de Estabilização e de Associação com a Bósnia-Herzegovina (e a 

ratificação e aplicação do Acordo com a Sérvia). Também será levada por diante a aplicação dos 

roteiros relativos à liberalização do regime de vistos. 

Vizinhança: Europa Oriental e Mediterrâneo

A União continuará a promover a Política Europeia de Vizinhança (PEV) como quadro de 

orientação política uno e coerente, dedicando a mesma atenção às suas dimensões oriental e 

meridional.

No que respeita à dimensão oriental, a promoção da estabilidade, da boa governação e do 

desenvolvimento económico nos países seus vizinhos da Europa Oriental continua a ser de 

importância estratégica para a União Europeia. Neste contexto, a União continuará a implementar a 

Parceria Oriental, aprofundando o empenhamento bilateral e tendo em vista a criação de um novo 

quadro multilateral que envolva a UE, a Arménia, o Azerbaijão, a Bielorrússia, a Geórgia, a 

República da Moldávia e a Ucrânia, com o objectivo de acelerar as reformas, a aproximação 

legislativa e uma maior integração económica. Além disso, nos próximos 18 meses, prosseguirão as 

negociações de acordos de comércio livre aprofundados e abrangentes com os parceiros que são 

membros da OMC e que estão dispostos a honrar os seus compromissos. Como objectivo de longo 

prazo, serão tomadas novas medidas com vista à liberalização do regime de vistos, numa base 

casuística, desde que estejam criadas as condições para uma mobilidade bem gerida e segura. A 

segunda cimeira da Parceria Oriental terá lugar no primeiro semestre de 2011.
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No que respeita à dimensão meridional, a União para o Mediterrâneo será redinamizada mediante a 

realização de uma segunda cimeira no primeiro semestre de 2010 e a adopção do primeiro programa 

de trabalho para a União para o Mediterrâneo para o período de 2010-2012. Outra das prioridades 

será a entrada em funcionamento de modo efectivo e eficaz do Secretariado que deverá ficar 

instalado em Barcelona.

A nível bilateral, será consagrada particular atenção ao quadro bilateral das relações com Marrocos, 

Israel, a Tunísia, o Egipto e a Jordânia, continuando simultaneamente o desenvolvimento das 

relações com a Argélia, o Líbano e a Autoridade Palestiniana. Dar-se-á seguimento ao processo 

para a assinatura do Acordo com a Síria, bem como às negociações de um acordo com a Líbia. No 

primeiro semestre de 2010, será organizada a primeira cimeira UE-Marrocos. 

A UE continuará também o processo de implementação das estratégias regionais europeias, tais 

como a Dimensão Setentrional, a Sinergia do Mar Negro, que asseguram a complementaridade com 

a PEV e outras iniciativas regionais da UE.

Relações com a Rússia

A União continuará a desenvolver a parceria estratégica com a Rússia, com base em interesses e 

valores comuns. Prosseguirão os esforços para fazer avançar as negociações de um novo acordo 

UE-Rússia, assim como a implementação dos roteiros dos quatro espaços comuns. A União 

exortará a Rússia a concluir o seu processo de adesão à OMC, que abrirá perspectivas para um 

acordo bilateral de comércio livre, e a esforçar-se pela resolução de outros problemas pendentes. A 

União garantirá também a coerência e continuidade das sucessivas cimeiras a realizar com a Rússia.

Ásia Central

Durante os próximos 18 meses, a UE prosseguirá a aplicação da Estratégia para a Ásia Central nos 

seus sete domínios principais: direitos humanos, Estado de direito, boa governação e 

democratização, educação, desenvolvimento económico, comércio e investimento, energia e 

transportes, ambiente e água, ameaças e desafios comuns e diálogo intercultural. Além disso, 

analisará as possibilidades de reforçar a cooperação com países da Ásia Central.
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Médio Oriente

A União continuará a apoiar todos os esforços no sentido de se alcançar uma paz abrangente no 

Médio Oriente, baseada na solução de dois Estados, em cooperação com os seus parceiros regionais 

e internacionais. A União continuará a desempenhar um papel activo e envidará esforços para que 

as relações com os países da região sejam intensificadas, nomeadamente através da procura de 

soluções e da formulação de propostas em prol da implementação de um acordo de paz.

A União continuará a acompanhar de perto a evolução da situação no Irão e a contribuir para uma 

solução negociada de longo prazo para a questão nuclear, como parte de uma agenda mais vasta 

com o Irão.

A União continuará a apoiar um Iraque seguro, estável, democrático, próspero e unificado e 

procurará concluir as negociações de um acordo de comércio e cooperação com este país. A 

ultimação das negociações da zona de comércio livre com o Conselho de Cooperação do Golfo 

continua a ser um objectivo crucial para a UE.

Relações transatlânticas

As relações transatlânticas continuarão a ser uma prioridade-chave da agenda da UE. Serão 

envidados esforços para prosseguir a intensificação da parceria estratégica UE-EUA, com especial 

destaque para as questões-chave multilaterais, nomeadamente as alterações climáticas, a crise 

económica e financeira, a gestão de crises e a cooperação para o desenvolvimento. No domínio da 

energia, serão envidados todos os esforços para que se utilize eficazmente o Conselho da Energia 

UE-EUA. Há que prosseguir esforços para a aplicação do programa de cooperação económica 

de 2007, bem como o diálogo sobre regulamentação, nomeadamente através dos trabalhos do 

Conselho Económico Transatlântico. Medidas como a intensificação do diálogo e uma eventual 

acção conjunta sobre questões regionais, não-proliferação e desarmamento, e sobre segurança serão 

contempladas numa agenda política renovada. Haverá também que explorar uma maior cooperação 

no domínio da liberdade, segurança e justiça, bem como no combate ao terrorismo.
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Há que continuar a intensificar as estreitas relações com o Canadá, prosseguindo os trabalhos sobre 

o novo acordo económico global, bem como noutros domínios.

África

A UE continuará a ter no centro das suas atenções a aplicação da Estratégia Conjunta UE-África e 

do Plano de Acção. É necessário dar especial destaque às medidas nos domínios da paz e da 

segurança, da energia, das alterações climáticas, do comércio, do respeito pelos direitos humanos, 

da democracia e do Estado de direito, bem como às questões da migração. No segundo semestre 

de 2010, a UE e a África irão co-organizar a terceira cimeira UE-África.

A promoção da paz e da segurança no continente continua a ser um dos objectivos-chave da política 

da UE em África. A UE prosseguirá o processo de cooperação com a União Africana (UA) de 

forma a permitir que esta desempenhe um papel de destaque no domínio da prevenção e resolução 

de conflitos em todo o continente. A UE continuará a apoiar a prevenção de situações de crise, os 

processos de estabilização e de reconciliação, contribuindo, como até ao presente, para o reforço de 

capacidades, em particular no que respeita ao planeamento e à condução de missões de manutenção 

da paz pela UA.

A UE continuará a acompanhar a evolução da situação em zonas mais propensas a crises, 

nomeadamente a região dos Grandes Lagos, a região do Sahel e o Corno de África (em particular, o 

Sudão e a Somália), e, juntamente com os seus parceiros regionais e internacionais, participará nos 

esforços de estabilização e de resolução de conflitos.

Ásia

A União dará particular atenção ao desenvolvimento e reforço das suas relações com os seus 

parceiros na Ásia. Neste contexto, a oitava cimeira da ASEM, que terá lugar no segundo semestre 

de 2010, constituirá uma oportunidade para promover os objectivos políticos e económicos da UE e 

reforçar as relações com a Ásia.
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As relações com os diferentes países da Ásia do Sudeste também serão reforçadas através da 

conclusão e implementação dos Acordos de Parceria e Cooperação bilaterais e, se possível, de um 

acordo de comércio livre com a ASEAN. A UE deverá dar continuidade ao seu processo de adesão 

ao Tratado de Amizade e Cooperação, que reflecte o firme apoio e contributo que presta à paz, 

segurança e cooperação na região, bem como a sua vontade de uma maior participação construtiva 

nos processos de integração regional. 

Será de igual modo dado seguimento a novas relações contratuais com a China, a Coreia do Sul e a 

Índia. Em relação à China, a UE prosseguirá os seus esforços no sentido de um alargamento das 

relações económicas e da intensificação dos contactos políticos com este importante parceiro. O 

diálogo sobre os direitos humanos continuará a ser um elemento importante nas relações com a 

China. Logicamente, a negociação de um acordo de parceria e cooperação (APC) seria o próximo 

passo nas relações UE-Índia; para tal, a UE continuará a analisar de que modo poderá implicar a 

Índia neste processo. 

A UE continuará a acompanhar de perto a evolução da situação na Península da Coreia, a fim de 

promover a estabilidade. Assim que o novo quadro jurídico entre em vigor, a UE fará novos 

esforços para que a sua relação com a República da Coreia evolua para uma parceria estratégica.

A UE seguirá activamente a evolução da situação na Birmânia/Mianmar e apoiará os esforços 

regionais e das Nações Unidas no sentido de ajudar a transição para a democracia, nomeadamente 

no contexto das eleições previstas para 2010.

A UE prosseguirá activamente o seu empenhamento no Afeganistão e no Paquistão, dando 

seguimento ao plano de reforço da acção da UE naqueles dois países, sem esquecer a dimensão 

regional. A UE está empenhada em colaborar com o novo governo afegão, ajudando o país a 

enfrentar os desafios que se lhe deparam. 
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América Latina e Caraíbas

Há que dar continuidade ao desenvolvimento das relações com a América Latina. A sexta cimeira 

UE-ALC, que terá lugar no primeiro semestre de 2010, garantirá o seguimento do plano de acção e 

lançará a Fundação UE-ALC. A cimeira com o México e a quarta cimeira UE-Brasil realizar-se-ão, 

respectivamente, no primeiro e segundo semestres de 2010. Haverá ainda que prosseguir os 

trabalhos sobre o seguimento a dar às parcerias estratégicas e planos de acção concluídos com o 

México e o Brasil.

Serão também nutridas relações com cada um dos países ou grupos de países da região; para o 

efeito, no decurso dos próximos 18 meses, serão organizadas as cimeiras bilaterais periódicas com o 

Chile, a América Central, a Comunidade Andina, o Cariforum e o Mercosul.

Será dado um forte destaque à conclusão e assinatura dos Acordos de Associação com a América 

Central e à assinatura do Acordo Multilateral com a Comunidade Andina, bem como ao reatamento 

e avanço das negociações do Acordo de Associação com o Mercosul.

==================


