
16771/09 CC/an 1
DQPG RO

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 27 noiembrie 2009 (04.12)
(OR. en)

16771/09

POLGEN 219

NOTĂ
Sursă: Viitoarele președinții spaniolă, belgiană și maghiară
Destinatar: Coreper/Consiliul
Subiect: Proiectul programului pe 18 luni al Consiliului

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor proiectul programului pe 18 luni al Consiliului, pregătit 

de viitoarele președinții spaniolă, belgiană și maghiară.

______________



16771/09 CC/an 2
DQPG RO

INDEX
INTRODUCERE........................................................................................................................... 5

CADRU STRATEGIC.................................................................................................................. 6

PROGRAM OPERAȚIONAL ................................................................................................... 15

AFACERI GENERALE - CHESTIUNI ORIZONTALE ........................................................ 15
Un nou tratat ...........................................................................................................................15
Strategia de la Lisabona post-2010 (UE 2020) .........................................................................15
Schimbări climatice / securitatea energetică.............................................................................16
Revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar / următoarea perspectivă financiară.......17
Politica de coeziune, coeziunea teritorială și dezvoltarea urbană ..............................................18
Strategia privind Dunărea........................................................................................................19
Regiunile ultraperiferice..........................................................................................................19
Politica maritimă integrată ......................................................................................................19
Extinderea...............................................................................................................................20

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE ................................................................................21
Coordonarea politicii economice .............................................................................................21
Piețele și serviciile financiare ..................................................................................................22
Aspecte internaționale .............................................................................................................23
Impozitare...............................................................................................................................24
Strategia de la Lisabona post-2010 ..........................................................................................24
Bugetul UE .............................................................................................................................25
Statistici ..................................................................................................................................25

COMPETITIVITATE .......................................................................................................... 27
Piața unică ..............................................................................................................................27
Aspecte privind competitivitatea și politica industrială ............................................................29
IMM-urile...............................................................................................................................30
Inovarea și proprietatea intelectuală.........................................................................................30
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea..........................................................................................31
Chestiuni vamale.....................................................................................................................33
Turism ....................................................................................................................................34

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, POLITICĂ SOCIALĂ, SĂNĂTATE ȘI 
CONSUMATORI ................................................................................................................. 35

Strategia de la Lisabona post-2010.............................................................................. 35
Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă .............................................................36
Agenda socială europeană .......................................................................................................37
Incluziunea socială și protecția socială ....................................................................................37
Egalitatea între femei și bărbați și nediscriminarea ..................................................................38
Sănătatea publică ....................................................................................................................39
Protecția consumatorului .........................................................................................................40
Legislația privind produsele alimentare ...................................................................................41



16771/09 CC/an 3
DQPG RO

TRANSPORTURI, TELECOMUNICAȚII ȘI ENERGIE............................................................42
Transporturi ............................................................................................................................42
Telecomunicații ......................................................................................................................43
Energie ...................................................................................................................................45

MEDIU............................................................................................................................................47
Prioritate generală: ecologizarea politicilor..............................................................................47
Schimbări climatice.................................................................................................................48
Biodiversitatea ........................................................................................................................48
Mediu și sănătate ....................................................................................................................49
Consumul și producția durabile/utilizarea durabilă a resurselor naturale...................................50
Resursele de apă......................................................................................................................51
Instrumente mai bune pentru politica de mediu........................................................................51

POLITICA ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI, FORMĂRII PROFESIONALE, 
TINERETULUI, SPORTULUI, CULTURII ȘI AUDIOVIZUALULUI ......................................53

Cadrul strategic în domeniul educației și formării profesionale pentru perioada până în 
anul 2020 ................................................................................................................................53
Dimensiunea socială a educației și a formării profesionale.......................................................54
Școli pentru secolul XXI .........................................................................................................54
Educația și formarea profesională - procesul de la Copenhaga .................................................54
Modernizarea învățământului superior.....................................................................................55
Revizuirea la jumătatea perioadei a programului de învățare de-a lungul vieții.........................56
Chestiuni privind tineretul.......................................................................................................56
Cultură....................................................................................................................................57
Politica în domeniul audiovizualului........................................................................................58
Sport 58

AGRICULTURĂ ............................................................................................................................60
Reforma politicii agricole comune după anul 2013 ..................................................................60
Sectorul laptelui ......................................................................................................................60
Calitatea produselor agricole ...................................................................................................60
Competitivitatea industriei agroalimentare...............................................................................60
Dezvoltare rurală.....................................................................................................................61
Silvicultura .............................................................................................................................61
Simplificare ............................................................................................................................61
Coerență .................................................................................................................................61
Negocierile OMC-ADD ..........................................................................................................62
Regulamentul POSEI ..............................................................................................................62
Sănătatea și bunăstarea animalelor...........................................................................................62
Sănătatea plantelor ..................................................................................................................63
OMG-uri.................................................................................................................................63
Pachetul privind igiena............................................................................................................63
Țări terțe .................................................................................................................................63

PESCUIT ........................................................................................................................................64
Reforma politicii comune în domeniul pescuitului ...................................................................64
Reforma organizării comune a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură .......64
Implementarea Strategiei pentru acvacultură ...........................................................................64
Capturile totale admisibile și cotele pentru 2011......................................................................64
Planurile multianuale de gestionare și de refacere....................................................................65



16771/09 CC/an 4
DQPG RO

JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE ..............................................................................................66

AFACERI INTERNE ...........................................................................................................66

Azilul și imigrația ...................................................................................................................66
Imigrația legală .......................................................................................................................66
Integrarea resortisanților țărilor terțe........................................................................................67
Imigrația ilegală ......................................................................................................................67
Politica în domeniul vizelor.....................................................................................................68
Spațiul Schengen.....................................................................................................................68
Protecția internațională............................................................................................................68
Cooperarea cu țări terțe în cadrul abordării globale a UE .........................................................69
Strategia de securitate internă ..................................................................................................69
Combaterea terorismului .........................................................................................................69
Combaterea traficului de persoane...........................................................................................70
Combaterea drogurilor ............................................................................................................70
Cooperarea polițienească și vamală .........................................................................................70
Prevenirea criminalității și combaterea criminalității grave și organizate..................................71
Schimbul de informații............................................................................................................72
Protecția civilă ........................................................................................................................73
COOPERAREA JUDICIARĂ..............................................................................................73
Cooperarea practică în materie judiciară..................................................................................73
Cooperarea judiciară în materie penală ....................................................................................75
Cooperarea judiciară în materie civilă......................................................................................76
Relațiile externe în domeniul libertății, securității și justiției ....................................................77

RELAȚII EXTERNE .....................................................................................................................78
Gestionarea crizelor ................................................................................................................78
Neproliferare, dezarmare.........................................................................................................79
Combaterea terorismului .........................................................................................................80
Cooperare multilaterală ...........................................................................................................80
Cooperarea consulară europeană și protecția cetățenilor europeni ............................................80
Drepturile omului și statul de drept..........................................................................................81
Politica comercială ..................................................................................................................81
Cooperarea pentru dezvoltare ..................................................................................................82
Europa de Vest în afara UE .....................................................................................................83
Balcanii de Vest ......................................................................................................................84
Vecinătate: Europa de Est și zona mediteraneeană...................................................................84
Relațiile cu Rusia ....................................................................................................................85
Asia Centrală ..........................................................................................................................85
Orientul Mijlociu ....................................................................................................................86
Relațiile transatlantice.............................................................................................................86
Africa …………………………………………………………………………………… ..........87
Asia………………. ................................................................................................................87
America Latină și zona Caraibilor ...........................................................................................89



16771/09 CC/an 5
DQPG RO

PROGRAM PE 18 LUNI

Al PREȘEDINȚIILOR SPANIOLĂ, BELGIANĂ ȘI MAGHIARĂ

INTRODUCERE

Prezentul document stabilește programul combinat al președințiilor spaniolă, belgiană și maghiară 

pentru perioada ianuarie 2010 - iunie 2011. Acesta este prezentat în două părți. Prima parte

cuprinde cadrul strategic al programului, încadrându-l într-un context mai larg, în special din 

perspectiva obiectivelor pe termen mai lung care se desfășoară și de-a lungul celor trei președinții 

ulterioare. Din acest motiv, în conformitate cu Regulamentul de procedură al Consiliului, viitoarele 

președinții poloneză, daneză și cipriotă au fost consultate cu privire la această secțiune. A doua 

parte constituie programul operațional, care stabilește chestiunile care se preconizează a fi abordate 

pe parcursul celor 18 luni.

Cele trei președinții își vor exercita funcțiile respective pe baza noului tratat, care a intrat în vigoare 

la 1 decembrie 2009. Acestea vor depune toate eforturile necesare pentru a asigura o bună 

funcționare a noilor norme și dispoziții. Aceasta implică o cooperare foarte strânsă între cele trei 

președinții, precum și între acestea și noul președinte al Consiliului European și ÎR, care va prezida 

Consiliul Afaceri Externe. În același timp, președințiile se vor baza într-o foarte mare măsură pe 

contribuția oferită de noua Comisie pe baza orientărilor politice stabilite de președintele acesteia în 

septembrie 2009 și a programului de lucru al acesteia. De asemenea, acestea vor lucra într-o 

colaborare foarte strânsă cu Parlamentul European, al cărui rol a fost consolidat în mod semnificativ 

de Tratatul de la Lisabona.
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PARTEA I

CADRU STRATEGIC

Într-o lume aflată într-un proces de schimbare rapidă, ne confruntăm cu o serie de provocări fără 

precedent, care trebuie să fie abordate în mod colectiv și cu fermitate. Doar acționând împreună în 

cadrul Uniunii noastre Europene vom fi în măsură să jucăm un rol de frunte și să exercităm o 

influență semnificativă asupra chestiunilor majore la nivel global.

Trebuie să depunem eforturi în direcția unei Uniuni care se află mai aproape de cetățenii săi și de 

preocupările acestora. Prin urmare, vom promova politici orientate, care generează beneficii în mod 

direct pentru cetățeni. În acest mod, putem valorifica realizările trecutului, precum și resursele 

economice, sociale și culturale, incluzând diversitatea culturală, care reprezintă apanajul Europei.

Următoarele 18 luni vor fi decisive pentru pregătirea terenului pentru un model de creștere 

economică pe deplin durabilă, care să răspundă în mod eficace provocărilor actuale și viitoare. 

Tratatul de la Lisabona va îmbunătăți capacitatea Uniunii de a aborda aceste provocări într-un mod 

mai eficient.

Sarcina care se află în fața noastră este de a construi o Europă mai unită și mai integrată, o Europă 

capabilă să facă față provocărilor globale.

°

° °

Revizuirea Strategiei de la Lisabona este o prioritate majoră. Ambiția noastră este de a lansa un 

nou cadru strategic în materie de politici pentru a construi o Europă capabilă să domine criza, să 

promoveze o creștere economică și o ocupare a forței de muncă durabile, precum și inovarea și 

competitivitatea, să consolideze coeziunea socială, economică și teritorială, să combată schimbările 

climatice și să consolideze securitatea energetică.
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Elaborarea unei noi strategii va ține pe deplin seama de rapoartele privind progresele înregistrate cu 

privire la planurile europene și naționale de redresare. Aceasta va contribui la implementarea Strategiei 

europene privind ocuparea forței de muncă, în lumina provocărilor demografice și a celor legate de 

mediu. Strategia de la Lisabona post-2010 trebuie să răspundă diversității UE. În special, aceasta ar 

trebui să fie mai bine articulată cu o politică de coeziune solidă și să contribuie la recuperarea unităților 

teritoriale și a grupurilor sociale dezavantajate. Unul dintre obiectivele-cheie ale noii strategii trebuie 

să fie abordarea efectelor economice și sociale negative ale crizei financiare. 

Cercetarea, dezvoltarea și inovarea ar trebui să joace în continuare un rol-cheie în această privință, 

pe baza dispozițiilor Tratatului de la Lisabona. De asemenea, ar trebui valorificată pe deplin o piață 

unică puternică și funcțională, inclusiv deplina punere în aplicare a celor patru libertăți. Europa are 

nevoie de o bază industrială consolidată, de un sector al serviciilor modernizat și de o economie 

rurală prosperă. 

Noua strategie ar trebui să stabilească obiective comune realiste pentru următorii zece ani, punând 

un accent special pe creștere economică și ocuparea forței de muncă. Aceasta ar trebui, de 

asemenea, să includă o revizuire a tuturor mecanismelor de punere în aplicare pentru a asigura un 

proces de elaborare a politicilor mai coerent și mai eficient. În special, trebuie să asigurăm o 

implicare consolidată a actorilor relevanți, inclusiv la nivel local și regional, pentru a genera la 

modul optim creștere economică și ocuparea forței de muncă. Cele trei președinții vor fi pe deplin 

pregătite pentru a examina posibilele noi inițiative ale Comisiei și salută în special anunțata 

„Strategie UE 2020”, precum și un posibil cadru de calitate privind serviciile de interes general. 

Criza financiară a indicat existența unor deficiențe la nivelul sistemului economic și financiar. Piețele 

financiare trebuie să facă obiectul unei reglementări și supravegheri mai bune. În special, este 

importantă finalizarea rapidă a lucrărilor privind propunerile legislative de instituire a Comitetului 

european pentru riscuri sistemice și a autorităților europene de supraveghere, astfel încât acestea să fie 

funcționale până la sfârșitul anului 2010. 

Vor trebui finalizate rapid lucrările privind chestiuni importante precum transparența, inclusiv 

metodele îmbunătățite de evaluare a activelor și procesul decizional financiar îmbunătățit, consolidarea 

cadrului prudențial (cerințe și dispoziții privind capitalul), inclusiv elementele contraciclice, precum și 

consolidarea infrastructurii piețelor de capital. Cele trei președinții vor continua procesul de 

consolidare a pieței unice în cadrul serviciilor financiare.
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Strategii de ieșire adecvate, coordonate și specifice fiecărei țări atât în ceea ce privește stimulul 

monetar, cât și cel fiscal, vor trebui să fie atent elaborate, implementate și monitorizate pentru a se 

asigura condiții adecvate pentru întoarcerea la o creștere economică puternică, la finanțe publice 

sustenabile, la un mediu economic și financiar cu capacitate de susținere, la ocuparea forței de muncă 

și la o coeziune socială îmbunătățită.

Cu privire la toate aceste chestiuni, UE trebuie să continue să dezvolte poziții coordonate și să dețină 

un rol de frunte pe scena globală, în special în cadrul G20 și față de Fondul Monetar Internațional și 

Banca Mondială. Ar trebui să fie acordată o atenție deosebită rolului și responsabilității zonei euro. 

Pe baza evaluării realizate de Comisie cu privire la progresele înregistrate până în prezent, precum 

și a unui proces de amplă consultare cu statele membre, partenerii sociali și societatea civilă, cele 

trei președinții vor privi dintr-o perspectivă nouă agenda socială reînnoită din iulie 2008. Acțiunea 

socială viitoare ar trebui să beneficieze de un amplu mandat, incluzând angajamentele asumate în 

cadrul Pactului european pentru tineret și al Strategiei pentru tineret, al Pactului european pentru 

egalitatea de șanse între femei și bărbați și al Pactului european pentru familie. O atenție deosebită 

ar trebui acordată implementării Strategiei UE în domeniul sănătății pentru 2008-2013. 

2010 va fi Anul european de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Combaterea sărăciei și a 

marginalizării sociale va constitui un obiectiv major, o atenție deosebită acordându-se șomerilor, 

copiilor aflați în situație de sărăcie, lucrătorilor săraci și familiilor monoparentale. Anul european al 

activităților de voluntariat, 2011, va juca, de asemenea, un rol important. 
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Combaterea discriminării și promovarea integrării reprezintă valori de bază comune pentru 

ansamblul Uniunii Europene. Egalitatea de gen este o preocupare-cheie, care va fi  integrată în 

ansamblul Strategiei de la Lisabona post-2010. Va fi lansat un nou plan pentru egalitatea între femei 

și bărbați. Se va acorda prioritate problemei violenței la adresa femeilor și monitorizării 

implementării Pactului european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați. Alte chestiuni 

sociale fundamentale vizează integrarea politicilor pentru persoanele cu handicap, ținându-se seama 

de aplicarea accesibilității universale în vederea obținerii unei participări depline a acestora, 

combaterea fraudei sociale și fiscale, integrarea socială și economică a romilor, promovarea 

modelului social european în cadrul relațiilor externe multilaterale și bilaterale, precum și punerea în 

aplicare a Agendei pentru munca decentă promovate de OIM.

°

° °

Punerea în aplicare și posibila revizuire a pachetului privind energia și schimbările climatice

reprezintă o prioritate majoră a celor trei președinții. UE va trebui să își mențină rolul de lider în 

negocierile internaționale privind schimbările climatice, în lumina rezultatelor obținute în cadrul 

Conferinței de la Copenhaga (COP 15). Aceste rezultate vor fi evaluate la începutul anului 2010, 

acordându-se o atenție deosebită efectelor acestora asupra industriei și a economiei europene și 

asupra cetățenilor.

Un nou plan european de acțiune în domeniul energiei pentru perioada 2010-2014 va fi elaborat în 

vederea adoptării acestuia în cadrul Consiliului European din primăvara anului 2010. Noul plan în 

domeniul energiei va reprezenta cadrul în care politica europeană în materie de energie va continua să 

se dezvolte și să fie consolidată. Se va acorda o atenție deosebită coeziunii teritoriale și sociale în 

măsura în care accesul la aprovizionarea cu energie este vizat. Cele trei președinții vor promova și vor 

intensifica acțiunile de îmbunătățire și de promovare a surselor regenerabile de energie, a eficienței 

energetice a clădirilor, a infrastructurilor energetice, precum și a mijloacelor de transport și a 

produselor care respectă mediul.
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Securitatea energetică va rămâne o chestiune-cheie. Un nou instrument UE pentru securitate și 

infrastructură în domeniul energiei va fi adoptat, acesta centrându-se pe diversificarea surselor de 

energie, originea aprovizionării și rutele de tranzit, precum și pe identificarea și promovarea 

dezvoltării proiectelor de interconectare. O atenție deosebită trebuie acordată unui grad mai ridicat 

de solidaritate între statele membre într-o situație de urgență. Trebuie consolidate aranjamentele 

regionale sau bilaterale în materie de solidaritate care abordează întreruperile aprovizionării. Dată 

fiind importanța eficienței energetice în cadrul consolidării securității energetice și al abordării 

schimbărilor climatice, va fi adoptat un plan de acțiune în domeniul eficienței energetice ambițios și 

reînnoit.

În contextul evaluării politicii comune în domeniul transporturilor, vor fi urmărite mijloacele de 

transport care respectă mediul și îmbunătățirea intermodalității. Mai mult, se va acorda prioritate 

revizuirii rețelelor transeuropene de transport.

Stoparea pierderii biodiversității, inclusiv protejarea pădurilor de hazardurile naturale, rămâne o 

prioritate care va duce la elaborarea unei strategii europene cuprinzătoare privind biodiversitatea, 

pentru perioada ulterioară anului 2010. O altă temă emergentă importantă va fi dezvoltarea unei 

utilizări durabile a resurselor naturale, în special a gestionării durabile a apei, esențială pentru a furniza 

un acces universal la apă curată si sigură, atât pentru populația europeană, cât și pentru ecosisteme.

Politica de coeziune rămâne un instrument de solidaritate al UE menit să faciliteze convergența 

statelor membre și a regiunilor, să atenueze diferențele structurale și să consolideze competitivitatea. 

Viitoarea politică de coeziune va continua să contribuie la obiectivele de bază prevăzute în tratat.

În acest context, lansarea și implementarea Strategiei UE pentru regiunea dunăreană va fi de o 

importanță exemplară. Cele trei președinții sunt în favoarea dezvoltării și aplicării unei noi strategii 

pentru regiunile ultraperiferice.
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Agricultura este un sector strategic care prezintă o importanță crucială pentru funcționarea altor 

sectoare economice și servește drept bază pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor 

rurale. Viitoarele discuții privind politica agricolă comună după anul 2013 vor fi decisive. 

Consolidarea ambilor piloni ai politicii agricole comune și promovarea securității alimentare , a 

siguranței, a durabilității și a inovării, precum și oferirea unui răspuns provocărilor globale, vor fi 

preocupări fundamentale ale viitoarei reforme. 

Resursele marine trebuie să fie utilizate și exploatate într-un mod durabil. Prin urmare, reforma 

politicii comune în domeniul pescuitului va fi esențială pentru supraviețuirea acestui sector 

economic. Principalul obiectiv al acesteia va fi gestionarea activităților de pescuit pentru a asigura 

viabilitatea sa economică, socială și din punctul de vedere al mediului, ținând cont de faptul că 

factorii negativi cei mai importanți sunt suprapescuitul și supracapacitatea flotei.

°

° °

Cele trei președinții se vor concentra asupra punerii în aplicare efective a noului program 

multianual pentru dezvoltarea spațiului de libertate, securitate și justiție (Programul de la 

Stockholm). Provocarea va fi de a asigura respectarea libertăților fundamentale și a vieții private, 

beneficiindu-se în același timp de cel mai înalt nivel posibil de protecție și de securitate din Europa. 

Identificarea unui echilibru corect între măsurile de asigurare a aplicării legii și măsurile de 

garantare a drepturilor individuale, statul de drept și normele de protecție internațională, va fi de o 

importanță capitală. Va fi aprofundată în continuare realizarea unui spațiu european al justiției. Se 

va acorda prioritate mecanismelor care facilitează accesul persoanelor la instanțe, asigurând un 

acces simplu și echitabil al tuturor la justiție. Va fi acordată o atenție deosebită aplicării principiului 

general al recunoașterii reciproce și armonizării și consolidării legislației. Se vor urmări o mai mare 

aprofundare și, pe baza criteriilor convenite, extinderea spațiului Schengen.
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Dezvoltarea unei politici europene privind imigrația și azilul care să fie cuprinzătoare și orientată 

spre viitor va rămâne un obiectiv-cheie al Uniunii Europene. Pactul european privind imigrația și 

azilul va reprezenta baza pentru evoluțiile ulterioare din acest domeniu, precum și acțiunile

planificate pentru punerea în aplicare a abordării globale a migrației.

Îmbunătățirea securității în Uniune și protejarea vieții și a siguranței cetățenilor europeni rămân o 

prioritate majoră. Combaterea terorismului, a criminalității organizate și a criminalității 

transfrontaliere, a traficului de persoane și a traficului de droguri, va fi urmărită în continuare 

printr-o cooperare mai eficace între statele membre, instituțiile UE și agențiile competente. În 

sfârșit, va fi consolidată în continuare dimensiunea externă a acestor politici.

°

° °

Procesul de extindere va continua în contextul consensului reînnoit privind extinderea. Încheierea 

negocierilor de aderare cu Croația, precum și semnarea și ratificarea tratatului de aderare, vor ocupa 

o poziție de frunte în cadrul agendei. Vor fi făcute eforturi pentru a crea condițiile care vor permite 

progrese mai susținute și mai vizibile în cadrul negocierilor de aderare cu Turcia. Cererea de 

aderare a Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei va face obiectul unei monitorizări. Președințiile 

vor aborda cele trei cereri de aderare din partea Albaniei, a Islandei și a Muntenegrului în 

conformitate cu dispozițiile tratatului.

UE va continua consolidarea perspectivei europene a Balcanilor de Vest, prin intermediul 

procesului de stabilizare și de asociere și al Agendei de la Salonic. Utilizând toate instrumentele 

aflate la dispoziția sa, UE va contribui la stabilitatea și la prosperitatea regiunii.

Securitatea, stabilitatea și prosperitatea Europei vor fi de asemenea promovate prin deplina punere 

în aplicare a politicii europene de vecinătate, în vederea facilitării dezvoltării economice durabile 

și a stabilității în regiune. Atât Parteneriatul estic, cât și Uniunea pentru Mediterana vor fi 

consolidate într-un mod coordonat și echilibrat. 
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UE va depune eforturi pentru a îmbunătăți eficiența, coerența și vizibilitatea acțiunii externe a UE 

în vederea consolidării procesului de dezvoltare a unui sistem multilateral autentic și eficace. 

Aceasta se va realiza ținând cont de interesele UE și proiectând seria de valori inalienabile pe care 

se întemeiază proiectul comun al UE și securitatea acesteia. Crearea noului post de Înalt 

Reprezentant și instituirea Serviciului european pentru acțiune externă vor permite consolidarea 

rolului UE pe scena globală. Relațiile UE cu cei mai importanți parteneri bilaterali și regionali ai 

săi vor continua să fie dezvoltate, în special prin organizarea reuniunilor la cel mai înalt nivel 

politic.

Politica comercială comună rămâne un aspect important al acțiunii multilaterale a UE.  UE va 

continua să urmărească o abordare dublă, acționând în vederea unui acord global, cuprinzător și 

echilibrat cu privire la Runda de la Doha, continuând în același timp să urmărească acordurile 

comerciale regionale și bilaterale și impulsionând îmbunătățirea în continuare a accesului pe piețe.

Protejarea și promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și deplina 

integrare a acestora în toate politicile UE, vor continua să reprezinte o prioritate pentru UE în 

relațiile externe.

UE este cel mai important donator și partener comercial mondial și, în această calitate, va continua 

să încurajeze îndeplinirea angajamentelor internaționale privind cantitatea și calitatea ajutorului, 

precum și parteneriatul strategic cu țările în curs de dezvoltare, în special cu privire la Obiectivele 

de dezvoltare ale mileniului. Va fi acordată o atenție deosebită necesităților țărilor în curs de 

dezvoltare în contextul crizei economice și financiare globale. Capacitatea de adaptare a acestora la 

schimbările climatice și mijloacele pe care le pun în serviciul conservării biodiversității, al 

securității alimentare și al dezvoltării durabile ar trebui să fie consolidate.
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Dezvoltarea capacităților civile și militare va fi urmărită în continuare. Uniunea Europeană ar 

trebui să fie în măsură să contribuie în continuare la gestionarea crizelor și la stabilizarea și 

soluționarea conflictelor prin utilizarea capacităților menționate anterior. UE va continua să 

coopereze îndeaproape cu Organizația Națiunilor Unite, NATO, OSCE, UA și alte organizații 

regionale în domeniul gestionării crizelor.

Cele trei președinții vor susține dezvoltarea protecției consulare pentru toți cetățenii europeni, nu 

doar în afara teritoriului Uniunii Europene, ci și pe durata circulației acestora și a șederii în alte 

state membre.

°

° °

Provocările și obiectivele enumerate mai sus pot fi abordate doar în cazul în care UE are 

instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a ambițiilor sale.

Revizuirea bugetului oferă oportunitatea discutării modului în care pot fi adaptate mijloacele 

financiare ale Uniunii ambițiilor acesteia, astfel încât să se elaboreze un buget susținut de politici 

comune și care să reflecte noile provocări ale Uniunii

În vederea pregătirii următoarei perspective financiare, cele trei președinții, în colaborare cu 

Comisia, vor dezbate atât viitorul resurselor Uniunii și al politicilor UE, precum coeziunea, 

agricultura, energia, mediul, cercetarea, dezvoltarea și inovarea, cât și acțiunea externă a UE, în 

conformitate cu dispozițiile tratatelor și cu Concluziile Consiliului European din decembrie 2005.

Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, va permite Uniunii să 

funcționeze într-un mod mai eficace și mai democratic, grație în special procedurilor decizionale 

raționalizate și noilor temeiuri juridice pe care le oferă.  Cele trei președinții vor continua lucrările 

necesare pentru a se asigura că tratatul este pus în aplicare pe deplin și în mod cuprinzător.

***
**
*
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PARTEA II

PROGRAM OPERAȚIONAL

AFACERI GENERALE - CHESTIUNI ORIZONTALE

Un nou tratat

Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona i-a oferit Uniunii un nou cadru juridic pentru 

acțiunea acesteia. Lucrările pregătitoare în vederea punerii în aplicare a acestuia au permis o intrare 

în vigoare fără dificultăți. Un anumit număr de dispoziții încă necesită să fie puse în aplicare sau 

finalizate. Prin urmare, președintele Consiliului European, cele trei președinții, Comisia și Înaltul 

Reprezentant vor continua aceste lucrări în regim de urgență.

Posibilitățile oferite de noul tratat, în special în ceea ce privește dreptul la inițiativă al cetățenilor, 

aderarea UE la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale, precum și noul rol conferit parlamentelor naționale, ar trebui să fie pe deplin 

utilizate.

Strategia de la Lisabona post-2010 (UE 2020)

Revizuirea actualei Strategii de la Lisabona va fi o prioritate-cheie a celor trei președinții. Pe baza 

propunerilor Comisiei privind Strategia de la Lisabona post-2010 și luând în considerare lucrările 

grupului de reflecție condus de Felipe González, precum și contribuția Parlamentului European și 

cea a organelor consultative (CESE, CoR), cele trei președinții vor lucra asupra unui cadru, pentru 

a fi în măsură să ofere un răspuns la provocările considerate a fi cele mai importante de către 

cetățenii Europei.

Acest cadru în materie de politici va aborda viitoarele provocări economice, privind ocuparea forței 

de muncă, sociale și privind mediul, precum și chestiunea obiectivelor pentru Strategia de la 

Lisabona post-2010, acordând o atenție deosebită creșterii economice și ocupării forței de muncă. 

În termeni de guvernanță, Consiliul European însuși va continua să joace un rol central în ghidarea 

procesului. 
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Revizuirea actualei Strategii de la Lisabona va aborda toate aspectele mecanismelor de 

implementare, inclusiv guvernanța și implicarea diferiților actori.

În urma crizei financiare, economice și privind ocuparea forței de muncă, noua strategie va lua în 

considerare cu siguranță rezultatele primelor evaluări ale impactului planurilor de redresare la nivel 

național și european. Alte componente și elemente care urmează să fie avute în vedere în cadrul 

Strategiei de la Lisabona post-2010 vor fi examinate mai în detaliu în cadrul secțiunilor respective. 

Funcționarea adecvată și aprofundarea pieței interne sunt esențiale. Obținerea unei piețe interne pe 

deplin integrate, în cadrul căreia cele patru libertăți sunt asigurate în mod corespunzător, este 

obiectivul nostru comun.

Schimbări climatice / securitatea energetică

Combaterea schimbărilor climatice necesită transformarea actualului model de dezvoltare într-

un model cu emisii scăzute de dioxid de carbon, creând o reducere a dependenței de combustibili 

fosili. Aceasta va spori securitatea energetică și va contribui la consolidarea noilor domenii de 

activitate economică. Atenuarea necesară a emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la 

schimbările climatice se includ reciproc și, ținând seama de acest aspect, este esențial să se 

elaboreze un plan de acțiune adecvat care să fie coordonat și eficace. În acest mod, acțiunile de 

abordare a schimbărilor climatice oferă oportunitatea de a consolida dimensiunea durabilă a 

politicilor sectoriale, dintre care cele mai importante sunt politica energetică, politica în domeniul 

transporturilor, politica în materie de cercetare, dezvoltare și inovare, politica de coeziune, politica 

agricolă comună (PAC) și politica comună în domeniul pescuitului (PCP), precum și politica 

privind migrația și implicațiile financiare aferente. UE ar trebui, de asemenea, să își continue rolul 

activ în consolidarea cooperării internaționale.

Cele trei președinții vor acorda o maximă atenție acțiunilor ulterioare Conferinței de la Copenhaga.
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În vederea consolidării securității energetice, care este de asemenea importantă pentru dezvoltarea 

economică a UE, trebuie intensificate eforturile de interconectare și de diversificare a furnizorilor 

de energie, a surselor de energie și a rutelor de aprovizionare. În vederea abordării întreruperilor 

aprovizionării, ar trebui să fie dezvoltate în continuare mecanisme de răspuns la criză în ceea ce 

privește aprovizionarea cu petrol și gaze, care să fie flexibile, eficiente și transparente. Eficiența 

energetică, inclusiv revizuirea planului de acțiune în domeniul eficienței energetice, reprezintă unul 

dintre mijloacele-cheie către consolidarea securității energetice. Este esențială identificarea și 

îndepărtarea obstacolelor în calea investițiilor în proiectele de interconectare, sursele regenerabile 

de energie și utilizarea durabilă a combustibililor fosili. Relațiile externe în domeniul energetic 

joacă un rol foarte important. Ar trebui dezvoltată diversificarea căilor și a mijloacelor. Prin 

urmare, Uniunea ar trebui să „se exprime cu o singură voce” cu privire la chestiunile energetice 

externe în dialogurile sale cu țările furnizoare, de tranzit și consumatoare.

Revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar / următoarea perspectivă financiară

Cele trei președinții vor acorda o atenție deplină procesului de revizuire a bugetului și a politicilor 

UE, aflat în prezent în curs de desfășurare. Acest proces constituie o oportunitate de a discuta 

modul în care bugetul european ar trebui să se adapteze provocărilor cărora trebuie să le facă față 

toate statele membre. Rezultatul trebuie să fie un buget susținut de politici comune și care să 

reflecte noile provocări ale Uniunii. 

În acest context și în vederea pregătirii următorului cadru financiar, cele trei președinții, în 

cooperare cu Comisia, vor dezbate viitorul resurselor proprii și obiectivele și politicile comune de 

cheltuieli ale Strategiei UE 2020, cum ar fi cercetarea, dezvoltarea și inovarea, energia, mediul, 

asistența externă, politica de coeziune și agricultura. Aceasta se va realiza în conformitate cu 

dispozițiile tratatelor și cu cele ale Concluziilor Consiliului European din 2005. 

Mai mult, cele trei președinții își vor concentra eforturile pe asigurarea desfășurării simultane a 

discuțiilor privind resursele proprii ale UE și cheltuielile acesteia, respectând principiile suficienței, 

gradualității, echității și solidarității, în timp ce trebuie menținut echilibrul reformelor și al 

stabilității la nivelul cheltuielilor.
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Politica de coeziune, coeziunea teritorială și dezvoltarea urbană

Politica de coeziune își propune să contribuie la reducerea disparităților între nivelurile de 

dezvoltare ale diferitelor regiuni - pregătind astfel terenul pentru o dezvoltare economică, socială și 

teritorială echilibrată și durabilă. Aceasta rămâne un aspect important pentru viitor. În același timp, 

reprezintă, de asemenea, un instrument important pentru punerea în aplicare  a pieței unice și a 

monedei unice.

Cele trei președinții vor depune eforturi pentru a dezvolta o dezbatere cuprinzătoare și aprofundată 

privind politica regională după 2014. Aceasta va oferi oportunitatea de a analiza și de a discuta în 

profunzime Raportul strategic 2010 și cel de al cincilea raport privind coeziunea.

Președințiile vor continua lucrările privind viitorul acestei politici, acordând o atenție deosebită 

structurii sale și simplificării normelor și procedurilor acesteia. Președințiile vor acționa împreună 

pentru a evalua și a revizui aspectele dimensiunii teritoriale a politicii de coeziune și Agenda 

teritorială care urmează să fie adoptată în 2011. 

În termeni de dezvoltare urbană, cele trei președinții își vor continua activitatea cu privire la 

punerea în aplicare a Cartei de la Leipzig. Subiectele prioritare vor include regenerarea urbană 

integrată, dimensiunea urbană a schimbărilor climatice, criza economică și provocările 

demografice. 

În ceea ce privește politicile privind locuințele, în special în zonele urbane, președințiile se vor 

concentra asupra chestiunilor reprezentate de coeziunea socială, calitatea locuințelor și eficiența 

energetică a clădirilor, în special în cadrul programelor de regenerare urbană.
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Strategia privind Dunărea

În iunie 2009, Consiliul European a invitat Comisia să prezinte o strategie a UE pentru regiunea 

dunăreană până la sfârșitul anului 2010. Cele trei președinții vor duce mai departe această 

inițiativă, care corespunde exact obiectivelor dezvoltării durabile. Provocările specifice ar trebui să 

fie tratate în cadrul unei abordări integrate, respectând în același timp circumstanțele individuale ale 

fiecărui stat membru implicat. Aspectele dezvoltării respectivei regiuni în domeniul mediului, al 

transporturilor, în domeniul socieconomic și cel cultural, precum și dimensiunea externă a acestei 

strategii, vor fi cu siguranță abordate în acest context, acoperind statele participante la procesul de 

cooperare dunăreană. Acestea ar trebui să completeze politicile UE deja existente pentru regiunea 

respectivă.

Regiunile ultraperiferice

Cele trei președinții consideră necesară explorarea oportunității unei noi strategii a UE pentru 

regiunile ultraperiferice, în conformitate cu parametrii stabiliți în comunicarea Comisiei 

„Regiunile ultraperiferice: un atu pentru Europa” din 17 octombrie 2008. În acest sens, acestea 

așteaptă cu interes adoptarea propunerilor Comisiei.

Politica maritimă integrată

Cele trei președinții vor continua lucrările în vederea instituirii unei politici maritime integrate a 

UE și vor prelua activitatea cu privire la orice propunere și inițiativă prezentată în Cartea albastră 

înaintată de Comisie.
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Extinderea

Cele trei președinții vor continua lucrările privind extinderea în conformitate cu Concluziile 

Consiliului European din decembrie 2006. 

În cazul în care vor fi încheiate negocierile de aderare cu Croația, președințiile vor asigura 

finalizarea rapidă a tratatului de aderare și o integrare fără dificultăți a noului stat membru. 

Negocierile de aderare cu Turcia vor fi continuate în mod activ, în conformitate cu concluziile 

relevante ale Consiliului, iar cererea de aderare a Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei va fi 

monitorizată. 

Cele trei cereri de aderare din partea Albaniei, a Islandei și a Muntenegrului vor fi examinate în 

conformitate cu dispozițiile tratatului. 
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AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE

Coordonarea politicii economice

Pe măsură ce procesul de redresare se instalează după criza financiară și recesiunea care i-a urmat 

acesteia, Consiliul va trebui să acorde o atenție deosebită asigurării unei abordări coerente și 

coordonate pentru restabilirea condițiilor unei creșteri economice robuste și susținute. Această 

abordare va trebui să aibă în vedere deficiențele structurale din economie și să consolideze 

potențialele rate de creștere, pornind de la o fundație solidă de stabilitate macroeconomică, prin 

intermediul unei strategii cuprinzătoare de îmbunătățiri structurale. În special, cele trei președinții 

se vor axa asupra monitorizării planului european de redresare economică, inclusiv planuri de 

salvare financiară, ieșiri adecvate din măsurile de ajutor acordate de stat, politici bugetare și 

reforme structurale. Ar trebui acordată o atenție deosebită coordonării politicii economice, în 

vederea generării de sinergii, abordându-se distorsiunile persistente la nivelul pieței unice, și în 

vederea asigurării unor condiții de concurență echitabile adecvate și efective;  aspectele privind 

piața unică sunt extrem de importante.

Cele trei președinții se vor asigura că Pactul de stabilitate și de creștere continuă să fie aplicat într-

un mod sănătos din punct de vedere economic, contribuind la reorientarea progresivă a politicilor 

fiscale către sustenabilitate. Trebuie întreprinși pași suplimentari pentru a se pune bazele unei 

creșteri economice durabile mai echilibrate. În acest context, cele trei președinții vor pune un 

accent deosebit pe strategiile de ieșire care vizează facilitarea întoarcerii la condiții normale pe 

piețe și evitarea anulării progreselor înregistrate în stabilizarea sectorului financiar. Aceste strategii 

vor asigura coeziunea între măsurile pe termen scurt menite să sprijine și să susțină redresarea 

economică și cerințele-cheie pentru creșterea calității finanțelor publice și elaborarea unor 

dispoziții adecvate pentru costurile unei populații în curs de îmbătrânire. Acestea ar trebui să fie 

puse în aplicare într-un mod coordonat, ținându-se seama de situația specifică a fiecărei țări.
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Piețele și serviciile financiare 

În cadrul acestui sector, accentul va fi pus în viitorul imediat pe coordonarea pachetelor de 

susținere a sectorului financiar și a strategiilor de ieșire, pentru a se ține seama de potențialele 

efecte colaterale.

UE a adoptat deja măsuri fără precedent pentru a reinstitui stabilitatea pe piețele financiare și 

pentru a restabili fluxurile de credit. Acestea trebuie combinate cu o reformă extinsă a 

reglementării serviciilor financiare pentru a preveni o repetare a crizei și pentru a restabili 

încrederea în industria financiară. Se va pune accentul pe măsuri de promovare a corectitudinii, 

integrității și transparenței și de protejare față de amenințări la nivelul sistemului și de asumarea 

excesivă a riscurilor. 

Un nou cadru european pentru supravegherea macro- și microprudențială este de o importanță 

capitală. La nivel microprudențial este urgentă instituirea autorităților europene de supraveghere 

pentru activitățile bancare, asigurări și valori mobiliare. La nivel macroprudențial, Comitetul 

european pentru riscuri sistemice va monitoriza și va evalua potențialele amenințări la adresa 

stabilității financiare. Acest nou organism ar trebui să fie pe deplin operațional până la sfârșitul 

anului 2010. Coordonarea macroeconomică internațională, întemeiată pe o strânsă cooperare între 

FMI, Consiliul pentru Stabilitate Financiară și autoritățile de supraveghere, ar trebui să reprezinte o 

prioritate pentru a se evita o repetare a crizei. 

Într-o perspectivă pe termen mai lung, lucrările ar trebui să se concentreze pe corectarea 

deficiențelor din reglementarea serviciilor financiare, devenite vizibile datorită crizei financiare. 

Pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru operatorii din cadrul piețelor și al 

serviciilor financiare, UE trebuie să depună un maximum de efort pentru a se asigura că 

introducerea oricăror noi măsuri în cadrul piețelor și al serviciilor financiare este bine coordonată 

cu alți jucători-cheie de pe piață și că acestea nu generează concurență neloială, în vederea 

promovării unor piețe stabile și competitive la nivel global. 
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Aspecte internaționale

Vor trebui să fie asigurate acțiunile ulterioare acordului privind schimbările climatice 

(Conferința CCONUSC de la Copenhaga).

Revizuirea la jumătatea perioadei a mandatului extern al BEI va continua în 2010. 

Cele trei președinții vor urmări îndeaproape și vor coordona pozițiile UE în cadrul procesului G20 

în curs de desfășurare, atât la nivelul miniștrilor finanțelor, cât și la cel mai înalt nivel, pentru a 

monitoriza și a asigura punerea în aplicare a acordurilor obținute la reuniunile liderilor G20 

desfășurate la Washington, Londra și Pittsburgh. Președinția va fi un jucător proactiv în cadrul 

procesului respectiv, contribuind la configurarea pozițiilor UE care urmează să fie adoptate în 

cadrul reuniunilor G20 și prezentând și apărând interesele UE. Valorificând bilanțul solid al UE în 

punerea în aplicare a planului de acțiune G20 convenit în noiembrie 2008, cele trei președinții vor 

depune toate eforturile pentru a se asigura că UE rămâne în prim-planul procesului de punere în 

aplicare a măsurilor G20. 

Chestiunile financiare vor fi, de asemenea, examinate în foruri internaționale precum ASEM și 

Uniunea pentru Mediterana.
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Impozitare

În domeniul impozitării indirecte, cele trei președinții vor acorda prioritate modernizării normelor 

privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și combaterii evaziunii fiscale. În ceea ce 

privește sistemul TVA, lucrările cu privire la tratamentul aplicat serviciilor financiare și de 

asigurări, cu privire la normele privind facturarea și cu privire la tratamentul TVA aplicat serviciilor 

poștale ar putea fi aprofundate în continuare. Președințiile intenționează să revină asupra propunerii 

privind regimul TVA aplicabil agențiilor de turism. În ceea ce privește chestiunea combaterii 

evaziunii fiscale, vor fi întreprinse discuții mai aprofundate cu privire la introducerea mecanismul 

de taxare inversă pentru prevenirea fraudei în domeniul drepturilor de emisie de gaze cu efect de 

seră. Lucrările referitoare la reformarea regulamentului privind cooperarea administrativă în 

domeniul TVA vor avansa în mod activ. Vor fi întreprinse, de asemenea, eforturi deosebite în ceea 

ce privește revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, după primirea propunerii Comisiei.

În ceea ce privește impozitarea directă, cele trei președinții vor continua să desfășoare lucrări pe 

marginea propunerii de îmbunătățire a funcționării mecanismului de impozitare a economiilor în 

UE și în țări terțe. De asemenea, cele trei președinții vor depune eforturi pentru a finaliza noile 

directive privind cooperarea administrativă în domeniul evaluării fiscale și asistența reciprocă în 

procesul de recuperare a impozitelor. Cele trei președinții vor depune toate eforturile pentru a 

ajunge la un acord cu țări terțe privind cooperarea și schimbul de informații în chestiuni legate de 

impozitarea directă, precum și pentru a ajunge la o acceptare la scară largă a principiului bunei 

guvernanțe în domeniul fiscal. Cele trei președinții vor continua să susțină lucrările Grupului de

lucru pentru codul de conduită privind măsurile de descurajare a concurenței cu efecte negative 

asupra impozitării și pentru a realiza progrese în ceea ce privește chestiunile cuprinse în pachetul 

său de lucru, în special: anti-abuzul, legăturile cu țări terțe, transparența și schimbul de informații în 

domeniul prețurilor de transfer și practicile administrative. În sfârșit, ar putea continua lucrările 

privind o mai bună coordonare a sistemelor naționale de impozitare.

Strategia de la Lisabona post-2010

Reînnoirea Strategiei de la Lisabona reprezintă o sarcină complexă care implică multe formațiuni ale 

Consiliului și cuprinde perioada celor trei președinții. Strategia reînnoită va avea la bază evaluarea 

Strategiei de la Lisabona în vigoare și ar trebui să țină seama de consecințele și de provocările legate 

de actuala criză economică și financiară globală și va contribui la realizarea obiectivelor pe termen 

lung ale Uniunii. 
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O strategie de politică economică centrală și puternică rămâne esențială dacă UE urmărește să își 

mențină nivelul de creștere economică potențială și să asigure o prosperitate durabilă. Criza, 

împreună cu îmbătrânirea populației, accentuează în prezent necesitatea elaborării unui program de 

reformă economică solid și cuprinzător comparativ cu perioada precedentei Strategii de la Lisabona. 

Statele membre vor ieși din criză cu situații bugetare și structurale diferite, astfel încât va fi necesar 

un proces de definire a orientărilor suficient de flexibil pentru a răspunde nevoilor individuale ale 

statelor membre, menținând totodată angajamentul față de obiectivele globale și cuprinzătoare ale 

creșterii competitivității, sustenabilității și prosperității pe termen lung.

Bugetul UE

Cele trei președinții vor acorda o atenție deosebită revizuirii bugetului UE, de îndată ce Comisia 

își va prezenta comunicarea. Lucrările pe marginea revizuirii regulamentului financiar vor fi 

lansate de îndată ce Comisia își va prezenta propunerea. Lucrările pregătitoare cu privire la 

următoarea perspectivă financiară vor putea fi inițiate la sfârșitul perioadei de 18 luni. Cu ocazia 

prezentării de către Comisie a Regulamentului privind cadrul financiar multianual și a altor 

chestiuni legate de noua procedură bugetară, președințiile vor demara lucrările cu privire la 

această chestiune importantă. Va fi examinată Decizia privind „resursele proprii” pe baza unui 

raport prezentat de Comisie.

Statistici

Cele trei președinții vor promova punerea în aplicare a Codul de bune practici al statisticilor 

europene, în special îmbunătățirea calității, a fiabilității și a transparenței producției statistice.
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În conformitate cu obiectivul de reducere cu 25% a sarcinii administrative pentru întreprinderi până 

în 2012, cele trei președinții vor încuraja politicile cu obiectivul de a reducere sarcinile impuse 

respondenților și de a îmbunătăți raportul costuri - beneficii, răspunzând totodată solicitărilor de 

informații statistice din partea utilizatorilor de date statistice. Pentru a realiza acest obiectiv, astfel 

de politici ar trebui să se concentreze asupra îmbunătățirii utilizării instrumentelor de tehnologie a 

informației și comunicațiilor. În acest context, este în special relevant să se promoveze sistemele de 

colectare a datelor privind întreprinderile și utilizarea sistemelor de schimb electronic pentru datele 

statistice.
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COMPETITIVITATE

Piața unică

Piața internă rămâne partea centrală a integrării europene și, prin urmare, trebuie să beneficieze în 

continuare de atenție din partea tuturor actorilor la nivelul UE. Prin urmare, cele trei președinții vor 

depune toate eforturile în vederea luării oricăror inițiative și a întreprinderii de lucrări în scopul de a 

proteja, consolida și completa piața internă și de a îmbunătăți funcționarea acesteia.

Cele trei președinții vor desfășura lucrări pe marginea revizuirii pieței unice în curs de desfășurare, 

promovând libera circulație a persoanelor, mărfurilor, serviciilor și capitalurilor. Utilizarea deplină 

a potențialului pieței interne reprezintă un instrument esențial pentru redresarea creșterii economice, 

atât în beneficiul întreprinderilor cât și în beneficiul consumatorilor. Va fi examinată posibilitatea 

de a revoca perioadele de tranziție care limitează libera circulație a lucrătorilor din noile state 

membre.

Punerea în aplicare a Directivei privind serviciile reprezintă un element-cheie în completarea 

pieței interne a serviciilor, precum și în îmbunătățirea competitivității pe teritoriul Europei. Prin 

urmare, președințiile vor promova un proces eficient și transparent de evaluare reciprocă, prevăzut 

la articolul 39 din directivă, care va permite elaborarea unor concluzii privind politicile bazate pe 

date concrete, va contribui la asigurarea unei calități înalte a punerii în aplicare în statele membre și 

va avea drept rezultat un raport de sinteză care va fi prezentat de către Comisie în decembrie 2010 și 

va fi însoțit, după caz, de propuneri de inițiative suplimentare.

O mai bună legiferare reprezintă o preocupare actuală și, în consecință, va ocupa un loc principal 

pe agenda celor trei președinții. Îmbunătățirea cadrului legislativ în Europa rămâne un obiectiv 

crucial. Trebuie continuate eforturile pentru a garanta îndeplinirea obiectivului de reducere cu 25% 

a sarcinilor administrative pentru întreprinderile europene până în 2012. În acest context, va fi 

importantă e-guvernarea care urmărește să reducă sarcinile administrative. Președințiile vor utiliza 

la scară largă evaluări ale impactului cuprinzătoare în procesul de luare a deciziilor și vor urmări 

îmbunătățirea acestui instrument după caz, de exemplu prin examinarea evaluărilor impactului și 

prin îmbunătățirea procesului de consultare. 
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Cele trei președinții consideră, de asemenea, că este important să se îmbunătățească actualul 

program de simplificare. Mai mult, acestea vor promova schimbul de experiență și de bune 

practici între administrațiile publice ale statelor membre, în special în ceea ce privește metodele, 

mijloacele și modalitățile de reducere a sarcinilor administrative la nivel național. Cele trei 

președinții așteaptă cu interes noi inițiative posibile ale Comisiei privind o mai bună legiferare 

(„smart regulation”) și vor continua să elaboreze rapoarte sau concluzii privind progresele 

înregistrate. 

În domeniul concurenței, ca urmare a „Cărții albe privind acțiunile în despăgubire pentru cazurile 

de încălcare a normelor antitrust ale CE”, se așteaptă transmiterea de către Comisie a unei propuneri 

legislative în primul semestru din 2010, inițiindu-se astfel lucrări substanțiale pe marginea acestei 

inițiative. 

În urma raportului Comisiei din aprilie 2009 privind funcționarea Regulamentului nr. 1/2003, s-ar 

putea întreprinde o posibilă revizuire pe parcursului celor trei președinții.

De asemenea, în urma mandatului din partea Consiliului de autorizare a Comisiei în vederea 

deschiderii negocierilor cu Canada pentru un acord privind cooperarea și schimbul de informații în 

investigațiile în domeniul concurenței, cele trei președinții vor face tot posibilul pentru a ajunge la 

un acord și pentru a semna acordul de cooperare cu Canada înainte de sfârșitul mandatului lor.

Punerea în aplicare a noului cadru legislativ (pachetul bunuri) reprezintă unul dintre elementele-

cheie care pot îmbunătăți potențialul pieței interne. Lucrările în desfășurare în legătură cu produsele

industriale vor fi continuate de cele trei președinții.

Mai mult, președințiile vor favoriza promovarea instrumentelor TIC, accesul îmbunătățit al IMM-

urilor la piața internă, crearea unui mediu de afaceri mai dinamic, îmbunătățirea competitivității UE 

și achizițiile publice, inclusiv achizițiile publice ecologice și inovatoare.
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În domeniul dreptului societăților comerciale, se va acorda o atenție deosebită propunerilor de 

simplificare. Se așteaptă transmiterea de către Comisie a unei propuneri privind simplificarea celei 

de a patra și celei de a șaptea Directive privind dreptul societăților comerciale (contabilitate). 

De asemenea, deoarece atât Directiva privind preluarea cât și Regulamentul privind statutul 

societății europene (SE) vor fi revizuite în viitorul apropiat, cele trei președinții așteaptă rapoartele 

Comisiei referitoare la aceste două chestiuni în vederea începerii consultărilor și, după caz, a 

lucrărilor de monitorizare cu privire la aceste chestiuni. În sfârșit, dacă discuțiile pe marginea 

propunerii de regulament privind statutul societății private europene nu se finalizează înainte, cele 

trei președinții vor face tot posibilul în vederea ajungerii la un acord cu privire la propunere. 

Aspecte privind competitivitatea și politica industrială

Strategia de la Lisabona post-2010 va reprezenta prioritatea-cheie a celor trei președinții. 

Obiectivul va fi aducerea unei contribuții constructive la această dezbatere privind prioritățile 

strategice și pregătirea programatică. Cele trei președinții se vor baza pe diferitele evaluări 

intermediare care vor fi puse la dispoziție la începutul lui 2010 și, de asemenea, va fi necesar să se 

țină seama de planurile de redresare, de inițiativele europene în special, să se desprindă învățăminte 

pentru viitoarele politici și pentru perspectiva financiară.

În contextul respectiv și ținând seama de provocările reprezentate de globalizare, dimensiunea 

externă a competitivității va necesita o atenție specială. Având în vedere natura sa transversală, 

acest subiect va fi tratat în strânsă legătură cu diferitele priorități tematice ale celor trei președinții. 

Obiectivul este acela de a permite societăților europene să beneficieze de oportunitățile generate de 

globalizare și de deschiderea piețelor externe, dar și de a răspunde amenințărilor în ceea ce privește 

competitivitatea legate de aceste evoluții.
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De asemenea, se va acorda o prioritate ridicată monitorizării Comunicării Comisiei privind accesul 

la materii prime.

Obiectivul președințiilor va fi acela de a aduce contribuții concrete în ceea ce privește inițiativele 

de politică industrială durabilă și de a promova ecoinovarea și dezvoltarea unei economii ecologice 

competitive, în special în vederea Strategiei de la Lisabona post-2010 și a redresării economiei 

europene, precum promovarea mașinilor ecologice și a mașinilor alimentate cu energie electrică.

Președințiile vor acorda o atenție deosebită provocărilor la adresa competitivității legate de 

politicile de mediu și de politicile în domeniul schimbărilor climatice. În contextul respectiv, se va 

acorda o atenție deosebită riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon și poziționării 

industriilor deosebit de energointensive.

IMM-urile

Cele trei președinții vor acorda o prioritate sporită monitorizării și evaluării punerii în aplicare a 

„Small Business Act” și a planului său de acțiune, pentru a contribui la dezbaterea cu privire la 

politica post-2010 în domeniul IMM-urilor. Obiectivul este acela de a elabora în continuare politici 

în domeniul IMM-urilor și de a ține seama în mod corespunzător de acestea în cadrul Strategiei de 

la Lisabona post-2010. Provocări precum globalizarea, accesul la finanțare, îmbunătățirea 

competențelor, dezvoltarea durabilă, transferul întreprinderilor, crearea de rețele, inovarea, 

antreprenoriatul, vor ocupa un loc central în reflecțiile noastre.

Inovarea și proprietatea intelectuală

În strânsă legătură cu reflecțiile asupra Strategiei de la Lisabona post-2010, asupra viitoarelor 

politici în domeniul industriei și al cercetării, dezvoltării și inovării și pe baza viitoarelor propuneri 

ale Comisiei, cele trei președinții vor contribui, de asemenea, la dezbaterea pe marginea viitoarei 

politici europene de inovare și a instrumentelor sale, o atenție deosebită fiind acordată politicilor de 

regrupare (dimensiunea internațională, întreprinderile conexe, cercetarea, dezvoltarea și inovarea, 

precum și formarea, monitorizarea și evaluarea), piețelor-lider, standardizării, combaterii 

contrafacerii și a pirateriei.
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Standardizarea europeană este importantă pentru inovare și pentru competitivitatea industriei 

noastre. 

În domeniul proprietății intelectuale și industriale, consolidarea protecției drepturilor de proprietate 

intelectuală, inter alia prin instituirea unui observator al contrafacerii și al pirateriei va reprezenta o 

prioritate majoră. Mai mult, cele trei președinții vor depune toate eforturile necesare pentru a 

ajunge la un acord cuprinzător privind stabilirea unui sistem unificat de soluționare a litigiilor în 

materie de brevete și a unui regulament privind brevetul UE. De asemenea, președințiile așteaptă 

cu mare interes revizuirea de către Comisie a mărcii UE. În sfârșit, acestea vor acorda o atenție 

specială propunerilor așteptate ale Comisiei în domeniul drepturilor de autor care vizează stabilirea 

unui cadru european care să promoveze digitalizarea materialelor protejate de drepturile de autor, 

respectând totodată drepturile autorilor. În contextul respectiv, președințiile așteaptă cu interes 

începerea lucrărilor cu privire la inițiativele anunțate ale Comisiei privind protecția operelor orfane.

Cercetarea, dezvoltarea și inovarea

Cete trei președinții vor ține seama pe deplin de importanța cercetării, dezvoltării și a inovării în 

reînnoirea Strategiei de la Lisabona post-2010.

Dezvoltarea deplină și consolidarea Spațiului european de cercetare (SEC) printr-o strânsă 

interacțiune între politicile din domeniul învățământului superior, al cercetării și al inovării va 

rămâne un obiectiv prioritar în vederea promovării competitivității Europei și a abordării 

provocărilor majore de ordin societal și tehnologic.

Prin urmare, președințiile vor desfășura lucrări cu privire la elaborarea viitoarelor ținte și/sau 

obiective politice, în vederea coordonării eforturilor politice ale UE și ale statelor membre pentru 

perioada post-2010. Președințiile vor sprijini elaborarea și punerea în aplicare a unui set de 

indicatori pentru a monitoriza progresele către realizarea integrală a SEC. Va fi subliniată 

importanța SEC pentru dezvoltarea unei economii și a unei societăți durabile.
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Președințiile vor promova o guvernanță consolidată a SEC, permițând o coordonare mai eficientă a 

politicilor și programelor europene, naționale și regionale, în special Programul-cadru pentru 

competitivitate și inovare (CIP) și Programul-cadru de cercetare și dezvoltare tehnologică (CDT), 

permițând investiții mai eficiente și mai eficace în domeniul cercetării și al inovării în Europa. În 

acest context, președințiile vor întreprinde în continuare acțiuni care să ducă către o cultură a 

evaluării, inclusiv studii prospective și evaluări ale impactului, în special evaluări ale impactului ex 

post, care să acopere toate măsurile fundamentale pertinente ale politicii de cercetare în cadrul 

SEC.

În plus, se va acorda o atenție specifică analizării evaluării intermediare a celui de al șaptelea 

Program-cadru pentru cercetare și vor fi accelerate discuțiile pe marginea elaborării și a 

evaluării impactului ex ante a viitorului program-cadru. Mai mult, se va desfășura o revizuire a 

structurii și a mecanismelor Consiliului European pentru Cercetare și a întreprinderilor comune 

(IMI, ARTEMIS, ENIAC, CLEAN SKY). Se va acorda o atenție deosebită implicării industriei, în 

special a IMM-urilor în scopul de a ajunge cel puțin la o participare de 15% a IMM-urilor și de a 

simplifica procedurile administrative și de control financiar.

Parteneriatele public-privat (PPP) în special în domeniul energiei, al construcțiilor eficiente, al 

fabricilor viitorului, al mașinilor ecologice și al viitorului internet vor reprezenta un instrument 

important, bazat pe un set de norme-cadru comune.

Ca parte a coordonării mai aprofundate a politicilor europene, naționale și regionale, se va 

acorda o atenție deosebită punerii în aplicare a programării în comun prin selecționarea și punerea 

în aplicare a unei prime liste de teme și a modalităților detaliate de cooperare și de coordonare a 

finanțării transfrontaliere.

O temă orizontală importantă o reprezintă rolul regiunilor în domeniul cercetării și al politicii 

științifice europene. Cele trei președinții vor evidenția importanța dimensiunii regionale a 

dezvoltării, punerii în aplicare și monitorizării politicilor în domeniul inovării și al cercetării, în 

special atunci când sunt posibile interacțiuni cu inițiativele cofinanțate de fondurile structurale.
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Punerea în aplicare în mod efectiv a liberei circulații a cunoașterii în SEC (a cincea libertate) 

reprezintă un element vital. Se vor întreprinde măsuri ulterioare, pe baza parteneriatului european, 

pentru a accelera progresele menite să sporească atractivitatea carierelor din domeniul cercetării în 

Europa și să atragă elita mondială în domeniul cercetării în institutele de cercetare și universitățile 

europene.

Cele trei președinții vor urmări îndeaproape punerea în aplicare a triunghiului cunoașterii, 

inclusiv a primelor comunități de cunoaștere și inovare (CCI) ale Institutului European de 

Inovare și Tehnologie (EIT). În plus, cele trei președinții vor acorda o atenție deosebită punerii în 

aplicare și monitorizării inițiativelor adoptate în cadrul noului plan european pentru inovare.

Cele trei președinții vor monitoriza îndeaproape progresele înregistrate în realizarea 

infrastructurilor de cercetare pan-europeană, prevăzute în foaia de parcurs ESFRI și vor promova 

dezvoltarea infrastructurilor de cercetare de mărime medie interconectate.

Pregătirea celui de al optulea program-cadru al EURATOM și discuțiile pe marginea acestuia, cu o 

atenție specială acordată proiectului ITER, vor fi incluse, de asemenea, pe ordinea de zi.

Cele trei președinții sprijină dezvoltarea politicii spațiale a UE.

Chestiuni vamale

Negocierile pe marginea unui protocol la Convenția-cadru a OMS privind controlul tutunului 

referitor la comerțul ilicit cu produse din tutun vor continua în 2010 și se pot aștepta rezultate pe 

parcursul celor trei președinții. În domeniul controlului precursorilor de droguri, negocierile 

privind un acord cu Rusia au demarat de curând și este posibil ca acestea să fie finalizate în cursul 

anului 2010.

Facilitarea comerțului și consolidarea securității lanțului de aprovizionare vor rămâne în centrul 

atenției celor trei președinții. Vor continua negocierile la nivel bilateral și la nivel internațional 

privind recunoașterea reciprocă a programelor comerciale.
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În domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală, cele trei președinții vor monitoriza 

punerea în aplicare a planului de acțiune privind vămile comunitare 2009-2010 (drepturi de 

proprietate intelectuală) și vor aborda revizuirea Regulamentului privind contrafacerea. Vor 

continua negocierile privind un acord comercial plurilateral privind contrafacerea (ACTA), în 

special măsurile de control la frontiere (prima rundă este programată să se desfășoare în ianuarie 

2010 în Mexic). În cadrul revizuirii Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului din 22 iulie 

2003 privind intervenția autorităților vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere 

anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum și măsurile care trebuie aplicate mărfurilor 

care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, ar putea fi de asemenea prezentat 

un proiect de regulament de modificare.

Concluziile Consiliului privind controalele vamale vor fi adoptate pe baza raportului Comisiei 

menționat în concluziile Consiliului privind strategia care trebuie urmată pentru dezvoltarea Uniunii 

Vamale.

Turism

Pe baza noului tratat, președințiile vor sprijini acțiunile coordonate privind politicile și măsurile UE 

referitoare la sectorul turismului și la activitățile de turism. În acest scop, președințiile vor încuraja 

crearea unui cadru cuprinzător pentru politica în domeniul turismului cu instrumente financiare 

adecvate pentru acțiunile UE în domeniul turismului.

Președințiile recunosc importanța orizontală a turismului ca sector al economiei care contribuie în 

mod semnificativ la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică. Cele trei președinții vor 

promova includerea aspectelor legate de turism în alte politici relevante ale UE și, în special, vor 

aborda formarea, ocuparea forței de muncă și afacerile sociale privind turismul, rolul acestuia în 

calitatea vieții, inovarea în sectorul turismului, durabilitatea mediului și turismul, protecția 

consumatorilor, economia și impozitarea în sectorul turismului, vizele turistice și securitatea, 

transportul și mobilitatea în sectorul turismului.

Președințiile vor promova un model de turism european responsabil din punct de vedere social și 

solidar, precum și un set de condiții și principii sau de coduri de bune practici, pentru a face 

dezvoltarea turismului compatibilă cu sustenabilitatea economică, socială și de mediu, în 

conformitate cu obiectivele fixate în Comunicarea Comisiei intitulată „Agenda pentru un model de 

turism european durabil și competitiv”.
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OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, POLITICĂ SOCIALĂ, SĂNĂTATE ȘI 

CONSUMATORI

Cu economia europeană pe calea către redresare, este necesar să se asigure o creștere economică 

durabilă în beneficiul tuturor. Trebuie abordat impactul recesiunii asupra ocupării forței de muncă și 

asupra situației sociale și trebuie realizate reforme structurale în cadrul acestui proces.

Răspunsul Uniunii Europene la aceste provocări trebuie să se bazeze pe următoarele priorități-cheie: 

promovarea ocupării forței de muncă și a antreprenoriatului; combaterea șomajului structural și a 

șomajului pe termen lung; promovarea incluziunii sociale, o atenție deosebită fiind acordată celor 

mai vulnerabili; asigurarea unui nivel înalt al sistemelor de protecție socială; realizarea obiectivului 

egalității de șanse și combaterea tuturor formelor de discriminare, precum și consolidarea dialogului 

social la toate nivelurile.

Cele trei președinții vor acorda o atenție deosebită Europei sociale. Pe parcursul celor trei 

președinții vor fi discutate, coordonate și lansate strategii fundamentale. Strategia de la Lisabona 

post-2010 va ține seama pe deplin de Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă și de 

Agenda socială europeană, precum și de viitoarele inițiative precum noua foaie de parcurs privind 

egalitatea între femei și bărbați (2011-2015), monitorizarea Pactului european pentru egalitatea de 

șanse între femei și bărbați, noua strategie pentru persoanele cu handicap (2010-2017) și evaluarea 

intermediară a Strategiei comunitare privind sănătatea și siguranța la locul de muncă (2007-2012).

Strategia de la Lisabona post-2010

În ceea ce privește dimensiunea socială a Strategiei de la Lisabona post-2010, se va acorda atenție 

ocupării forței de muncă și coeziunii sociale, ținându-se seama în mod corespunzător de egalitatea 

de șanse între femei și bărbați.

În urma crizei financiare, va fi evaluată eficiența instrumentelor financiare europene (Fondul social 

european, Fondul european de ajustare la globalizare) destinate urmăririi obiectivelor privind 

ocuparea forței de muncă și a celor sociale. 
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Finalizarea și lansarea Strategiei de la Lisabona post-2010 necesită o bună coordonare între 

diferitele formațiuni ale Consiliului. 

Asumarea de către partenerii sociali a unui rol activ este esențială pentru atingerea obiectivelor 

ample ale Strategiei de la Lisabona post-2010.  Astfel, cele trei președinții urmăresc să consolideze 

rolul și vizibilitatea reuniunii sociale tripartite la nivel înalt.

Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă

Pe baza Strategiei europene privind ocuparea forței de muncă, acțiunile ar trebui să răspundă în mod 

simultan provocărilor pe termen scurt precum creșterea șomajului și a dezechilibrelor de pe piața 

muncii cauzate de recesiune și provocărilor pe termen lung precum globalizarea, îmbătrânirea 

populației, consecințele schimbărilor climatice și sporirea importanței competențelor și a inovării.

Printre obiectivele-cheie se numără ocuparea integrală a forței de muncă (mai multe locuri de 

muncă), locuri de muncă de calitate (locuri de muncă mai bune) și principii de guvernare eficientă. 

În acest context, trebuie dezvoltată o metodologie coerentă în vederea adoptării unor linii directoare 

și recomandări comune privind politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, precum 

și privind promovarea învățării reciproce. 

În afara activităților privind cadrul general de politică, cele trei președinții vor aborda următoarele 

chestiuni-cheie: îmbunătățirea anticipării și corelării competențelor cu nevoile pieței muncii; 

promovarea dezvoltării locurilor de muncă „verzi”; facilitarea punerii în aplicare concrete și 

echilibrate a principiilor comune de flexicuritate; îmbunătățirea participării pe piața muncii, în 

special a participării femeilor, a tinerilor și a persoanelor nou-intrate pe piața muncii, a persoanelor 

în vârstă și a persoanelor cu handicap și a altor grupuri vulnerabile; abordarea muncii nedeclarate, a 

muncii ilegale și a economiei subterane, precum și îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea 

unei activități independente. 
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În ceea ce privește calitatea locurilor de muncă, va fi examinată evaluarea intermediară a Strategiei 

comunitare privind sănătatea și siguranța la locul de muncă (2007-2012). Inițiativele specifice ale 

UE privind, inter alia, riscurile la adresa sistemului muscular și osos, infecții prin răni provocate de 

ace și interzicerea fumatului la locul de muncă, vor reprezenta chestiuni importante în acest context.

Agenda socială europeană

Următoarele 18 luni vor reprezenta o perioadă crucială în ceea ce privește promovarea progresului 

social în Uniune. Se va acorda atenție asigurării includerii depline a agendei sociale ca parte 

integrantă a Strategiei de la Lisabona post-2010.

Agenda socială ar trebui pusă în aplicare atât prin acte juridice cu caracter obligatoriu cât și prin 

acte juridice fără caracter obligatoriu, care urmează să fie determinate în strânsă legătură cu 

Comisia.

În domeniul legislativ, cele trei președinții vor avansa lucrările referitoare la revizuirea directivelor 

privind transferul de întreprinderi, informarea și consultarea lucrătorilor, concedierile colective, 

referitoare la propunerea de îmbunătățire a punerii în aplicare a Directivei privind lucrătorii poștali 

și la propunerea de modificare a Directivei privind timpul de lucru.

Cele trei președinții vor acorda, de asemenea, o atenție deosebită dimensiunii externe a modelului 

social european. În această privință, cele trei președinții vor desfășura lucrări în vederea 

consolidării dimensiunii sociale în relațiile externe multilaterale și bilaterale, prin promovarea 

Agendei pentru munca decentă a OIM, a drepturilor fundamentale privind munca și a drepturilor 

sociale fundamentale și a unui cadru social cuprinzător compatibil cu modelul social european.

Responsabilitatea socială a întreprinderilor este importantă în vederea asigurării unei competitivități 

europene durabile.

Incluziunea socială și protecția socială

Abordarea implicațiilor sociale ale recesiunii va avea un loc prioritar pe agenda politică. În acest 

context, cele trei președinții vor utiliza Anul european de luptă împotriva sărăciei și excluziunii 

sociale în 2010 pentru a sublinia importanța acestor preocupări.



16771/09 CC/an 38
DQPG RO

Cete trei președinții vor promova consolidarea metodei deschise de coordonare și a diferitelor 

procese ale acesteia (obiective, indicatorii ca instrumente de politică, recomandări, evaluarea 

impactului social, evaluarea inter pares și analiza comparativă).

Se va urmări o abordare cuprinzătoare privind prevenirea și combaterea sărăciei, în special în 

rândul femeilor și al copiilor. În acest context, asistența acordată celor mai vulnerabile grupuri și 

comunități precum persoanele cu handicap, lucrătorii migranți și familiile lor, persoanele fără 

adăpost, populația romă și minoritățile este deosebit de importantă.

Mai mult, președințiile se vor concentra asupra sprijinirii diverselor inițiative în contextul unei 

societăți în curs de îmbătrânire, desfășurând astfel lucrări pregătitoare în vederea Anului european 

al îmbătrânirii active și al solidarității între generații în 2012. În acest context, modernizarea, 

sustenabilitatea și caracterul adecvat al sistemelor de pensii sunt vitale.

În domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, vor continua lucrările privind punerea în 

aplicare și adaptarea Regulamentului 883/04. Vor fi lansate lucrări cu privire la coordonarea 

capitolelor privind securitatea socială din acordurile de asociere, în special cu țările din Maghreb și 

cu țările din estul Europei.

Vor continua lucrările privind serviciile sociale de interes general.

Egalitatea între femei și bărbați și nediscriminarea

În conformitate cu articol 19 din tratat, promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și 

consolidarea protecției împotriva tuturor formelor de discriminare continuă să beneficieze de o 

atenție specială. Cele trei președinții intenționează să imprime un nou impuls politic în domeniul 

egalității de șanse între bărbați și femei și al nediscriminării.
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Cele trei președinții vor avansa agenda în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, 

acordând o prioritate ridicată integrării principiului egalității de șanse între femei și bărbați în 

contextul Strategiei de la Lisabona post-2010. Președințiile vor monitoriza evaluarea de către 

Comisie a foii de parcurs pentru asigurarea egalității între femei și bărbați (2006-2010) în vigoare și 

vor desfășura activități pe marginea unei noi foi de parcurs pentru perioada 2011-2015. 

Monitorizarea punerii în aplicare a Pactului european pentru egalitatea de șanse între femei și 

bărbați cu ocazia celei de a cincea aniversări a adoptării sale de către Consiliul European și 

continuarea lucrărilor privind monitorizarea și punerea în aplicare a platformei de acțiune de la 

Beijing vor ocupa un loc primordial pe agenda celor trei președinții.

Mai mult, cele trei președinții se vor concentra asupra combaterii violenței bazate pe gen, a 

abordării diferențelor de salarizare între bărbați și femei, a combaterii stereotipurilor bazate de gen 

și a promovării antreprenoriatului în rândul femeilor precum și asupra reconcilierii vieții 

profesionale cu viața privată și cu cea de familie.

Pentru a promova egalitatea de tratament în toate domeniile, cele trei președinții vor continua să 

desfășoare lucrări pe marginea propunerii de directivă privind egalitatea de tratament (fostul articol 

13). 

Sănătatea publică

În domeniul sănătății publice, cele trei președinții vor promova acțiuni în vederea îmbunătățirii 

sănătății cetățenilor europeni, în conformitate cu declarația din 2006 privind valorile și principiile 

comune ale sistemelor de sănătate din UE și cu Strategia UE în domeniul sănătății pentru 2008-

2013. Va fi acordată o atenție deosebită integrării aspectelor legate de sănătate și factorilor 

determinanți pentru sănătate în alte politici ale UE.

În ceea ce privește viabilitatea sistemelor de îngrijiri medicale și protecția sănătății, va fi promovat 

schimbul de experiență și de bune practici. Respectându-se pe deplin principiul subsidiarității, vor 

fi întreprinse lucrări în domeniul factorilor sociali ai sănătății și al reducerii inegalităților; 

promovarea unui stil de viață sănătos, inclusiv a unor obiceiuri alimentare sănătoase, va reprezenta 

o preocupare importantă pentru președinții. Măsurile împotriva obezității și prevenirea dependenței 

(de exemplu de fumat, de băuturi alcoolice, de droguri etc.) precum și nevoile speciale în materie 

de sănătate ale copiilor, adolescenților și grupurilor vulnerabile vor fi, de asemenea, abordate.  
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Pregătirea pentru pandemii și răspunsul la acestea vor constitui o preocupare permanentă a celor 

trei președinții. De asemenea, se va acorda atenție securității sanitare, în special impactului asupra 

sănătății al schimbărilor climatice și de mediu și colaborării internaționale cu țările terțe în acest 

domeniu.  

Mai mult, cele trei președinții vor aborda chestiuni precum inovarea în domeniul îngrijirilor 

medicale, în special în contextul îmbătrânirii populației. Aceasta acoperă, inter alia, calitatea și 

siguranța îngrijirilor medicale, abordarea viitoare a bolilor cronice, e-sănătatea și chestiunile legate 

de personalul medical din UE. 

Lucrările legate de propunerile legislative privind donarea și transplantul de organe și țesuturi vor fi 

avansate în mod prioritar.

Cele trei președinții vor susține posibilele inițiative vizând asigurarea unei furnizări adecvate de 

radioizotopi.

Se vor desfășura lucrări cu privire la chestiuni precum calitatea și siguranța produselor 

farmaceutice, rezistența antimicrobiană, utilizarea rațională a antibioticelor, farmacovigilența și 

contrafacerea drogurilor și îngrijirea medicală transfrontalieră.

Protecția consumatorului

În domeniul protecției consumatorilor, se va acorda prioritate directivei propuse privind drepturile 

consumatorilor. Având în vedere complexitatea propunerii, lucrările se pot extinde pe perioada 

celor trei președinții.

În cadrul revizuirii acquis-ului privind consumatorii, în 2010 vor continua lucrările privind 

revizuirea Directivei privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite.

În domeniul cooperării internaționale privind protecția și promovarea drepturilor consumatorilor, 

vor fi negociate și încheiate două acorduri de cooperare între Uniunea Europeană și Statele Unite 

ale Americii privind aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului și privind 

cooperarea și schimbul de informații în domeniul siguranței pentru produsele de consum.
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În 2010 se va desfășura evaluarea intermediară a programului de acțiune al UE în domeniul politicii 

de protecție a consumatorilor (2007-2013). De asemenea, Comisia poate înainta o propunere privind 

acțiunea colectivă pentru consumatori.

Cele trei președinții vor acorda atenție integrării aspectelor legate de protecția consumatorilor în 

cadrul altor politici.

Legislația privind produsele alimentare

Cele trei președinții vor avansa lucrările privind diferitele propuneri legislative aflate în prezent în 

discuție sau în pregătire. Acestea privesc în special Regulamentul privind informarea 

consumatorilor referitoare la produsele alimentare („etichetarea alimentelor”), a cărui adoptare va 

reprezenta o prioritate pentru cele trei președinții.

În ceea ce privește siguranța alimentară, cele trei președinții vor avansa discuțiile cu privire la noul 

cadru de reglementare pentru alimentele noi și vor desfășura lucrări în vederea elaborării unei noi 

legislații în domeniul alimentar în vederea unor utilizări nutritive speciale (mâncarea dietetică).
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TRANSPORTURI, TELECOMUNICAȚII ȘI ENERGIE

Transporturi

Sustenabilitatea, inovarea, siguranța și securitatea vor reprezenta concepte-cheie care vor sta la baza 

acțiunilor întreprinse de cele trei președinții în domeniul transporturilor. 

În ceea ce privește transporturile durabile și competitive, discuțiile privind internalizarea costurilor 

externe vor fi extinse la toate modurile de transport. În contextul punerii în aplicare a planului de 

acțiune pentru logistică și a planului de acțiune pentru mobilitatea urbană, Comisia poate prezenta 

propuneri. 

În vederea viitorului transporturilor în UE după 2010, vor fi analizate politicile puse în aplicare în 

conformitate cu cartea albă din 2001 și va fi examinată „noua carte albă” viitoare.

În domeniul transportului terestru se va acorda o atenție deosebită punerii în aplicare și revizuirii 

primului pachet feroviar care urmărește realizarea unei piețe feroviare eficiente și competitive. În 

ceea ce privește siguranța rutieră, președințiile vor continua lucrările pe marginea aplicării 

transfrontaliere a sancțiunilor și vor iniția lucrări referitoare la un nou program privind siguranța 

rutieră. De asemenea, o atenție deosebită va fi acordată unei revizuiri globale (2010) privind 

sistemul existent de scădere a mortalității în ultimul deceniu. Se vor desfășura, de asemenea, lucrări 

cu privire la ecologizarea transporturilor, în special cu privire la Eurovignetă.

În domeniul aviației, președințiile vor căuta să ajungă la un acord pe marginea noii Directive 

privind taxele de aeroport și a codului de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare 

revizuit. De asemenea, președințiile vor desfășura lucrări în vederea obținerii unui rezultat pozitiv în 

cadrul negocierilor referitoare la acordurile privind transportul aerian cu țări terțe. În ceea ce 

privește siguranța transporturilor aeriene, o atenție deosebită va fi acordată ajungerii la un acord pe 

marginea Regulamentului privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor de aviație 

civilă. Mai mult, o atenție deosebită va fi acordată punerii în aplicare a pachetului privind cerul unic 

european II (SES II). În sfârșit, cele trei președinții se vor concentra, de asemenea, asupra acordului 

referitor la cea de a doua fază a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană 

și Statele Unite ale Americii.
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În domeniul transportului maritim, revizuirea Regulamentului de instituire a Agenției Europene 

pentru Siguranță Maritimă (EMSA), care urmărește să clarifice statutul și competențele EMSA, va 

reprezenta o prioritate, la fel ca lucrările pe marginea „spațiului european de transport maritim fără 

bariere” care urmărește să îmbunătățească eficiența în porturi și transportul maritim. O atenție 

deosebită va fi acordată revizuirii dezvoltării autostrăzilor maritime și progreselor înregistrate până 

în prezent.

Propunerea revizuită de noi orientări pentru rețelele transeuropene de transport (TEN-T) va fi 

considerată o prioritate. În acest context, o atenție deosebită va fi acordată noilor abordări propuse 

în domeniul mediului, al transferului modal, al multimodalității, al mai bunei gestionări și finanțări 

a infrastructurii.

Cele trei președinții vor avansa inițiativele UE pentru a promova acțiuni privind diferitele moduri de 

transport și pentru a furniza date importante privind utilizarea sistemelor de transport inteligente 

(STI), în special în domeniul transportului rutier, dar și în domeniul transportului aerian (SESAR, 

GALILEO). Se va acorda o atenție deosebită planului de acțiune pentru implementarea sistemelor 

de transport inteligente în Europa și Directivei privind STI.

Cele trei președinții se vor concentra, de asemenea, asupra punerii în aplicare a programului GNSS 

(sistem global de navigație prin satelit) european în toate aspectele sale, în special pregătirea 

exploatării, a aplicării și a întreținerii post-2013 a Galileo și a EGNOS, strategiei de cooperare 

internațională și acordurilor bilaterale de cooperare.

Inițiativa pentru transportul pe căi navigabile interioare (Naiades) va fi monitorizată și vor fi inițiate 

acțiunile de punere în aplicare care vor fi propuse de Comisie.

Telecomunicații

Președințiile vor lansa lucrări cu privire la noul domeniu de aplicare a serviciului universal în 

comunicațiile electronice și privind includerea internetului în bandă largă în domeniul de aplicare a 

serviciului universal, pe baza unei comunicări a Comisiei.
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Aprobarea noii strategii 2010-2015 pentru promovarea societății informației (i2010) va reprezenta o 

prioritate majoră. 

Cele trei președinții vor promova dezvoltarea următoarei generații de rețele, atât în domeniul

infrastructurii cât și în domeniul serviciilor, pe baza recomandărilor viitoare ale Comisiei.

Vor fi promovate lucrările cu privire la securitatea rețelelor, comerțul electronic și protecția 

proprietății intelectuale pe internet și lupta împotriva pirateriei. 

Mandatul prelungit al Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor 

(ENISA) va expira în martie 2012. Ținând seama de rezultatul revizuirii cadrului de reglementare 

pentru comunicațiile electronice, președințiile vor iniția discuții cu privire la viitorul ENISA. 

Președințiile vor contribui în continuare la dezvoltarea internetului viitorului. Vor fi examinate noile 

provocări precum extinderea serviciului universal, neutralitatea rețelelor, banda largă mobilă, 

convergența rețelelor fixe și mobile și dezvoltarea internetului obiectelor.

O atenție deosebită va fi acordată dezvoltării Planului european de acțiune pentru e-guvernare 

pentru 2010-2015 și drepturilor cetățenilor de a interacționa pe cale electronică cu autoritățile și cu 

mediul de afaceri. 

Președințiile vor coordona și vor pregăti viitoarea Conferință mondială a UIT privind 

radiocomunicațiile în 2011 (CMR-11), astfel încât să asigure coerența cu politicile și principiile 

Uniunii.

În ceea ce privește serviciile poștale, președințiile vor coordona poziția UE în cadrul Conferinței 

strategice a Uniunii Poștale Universale (Nairobi, 21-25 septembrie 2010).
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Energie

Asigurarea unei revizuiri în detaliu a Planului de acțiune „O politică energetică pentru Europa” cu 

ocazia Consiliului European de primăvară din 2010 va reprezenta principala provocare politică, în 

domeniul energiei, pentru cele trei președinții. 

În domeniul securității aprovizionării cu energie, în următoarele 18 luni vor fi conturate o serie de 

activități și măsuri importante. Instrumentul TEN-E existent urmează să fie înlocuit printr-un nou 

instrument al UE pentru securitate și infrastructură în domeniul energiei. Regulamentul financiar și 

orientările aferente TEN-E vor fi revizuite în conformitate cu rezultatele discuțiilor cu privire la 

Cartea verde intitulată „Către o rețea energetică europeană sigură, sustenabilă și competitivă”.  

Se va continua activitatea în ceea ce privește cele șase acțiuni prioritare legate de infrastructură 

(astfel cum este subliniat în cea de a doua revizuire strategică a politicii energetice): coridorul sudic 

al gazelor naturale, o aprovizionare diversificată și adecvată cu gaze naturale lichefiate (GNL) 

pentru Europa, interconectarea eficientă a regiunii baltice, inelul energetic mediteraneean, 

interconectări adecvate de gaze naturale și energie electrică pe direcția nord-sud pe teritoriul 

Europei Centrale și de Sud-Est și rețeaua offshore din Marea Nordului și din nord-vest. Vor fi 

identificate barierele din calea investițiilor și vor fi explorate posibile soluții, inclusiv prin 

simplificarea procedurilor de planificare și consultare, în special pentru proiecte care ameliorează 

interconectarea.

Actualul sistem al UE de monitorizare a investițiilor în sectorul energetic la nivelul UE va fi 

actualizat și va fi elaborată o metodologie eficientă pentru analiza tendințele investițiilor în vederea 

corelării cererii viitoare cu obiectivele politicii UE. 

Vor fi finalizate lucrările la Regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale și va fi 

promovată diversificarea surselor de gaze. 

În domeniul pieței interne a energiei, principala preocupare va fi aceea de a face ca Agenția pentru 

Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei să fie pe deplin operațională.
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În domeniul energiei durabile și al eficienței energetice, președințiile vor aborda provocările cu 

privire la energie-schimbări climatice, luând în considerare rezultatele Conferinței de la Copenhaga 

privind schimbările climatice. Se va acorda o atenție deosebită utilizării biomasei pentru producția 

de energie, inclusiv punerii în aplicare a unor criterii durabile.

Cele trei președinții vor asigura adoptarea finală a pachetului legislativ privind eficiența.  Acestea 

vor lucra la revizuirea Planului de acțiune în domeniul eficienței energetice.

Președințiile vor acorda importanță punerii în aplicare a Planului strategic privind tehnologiile 

energetice și vor lua în considerare în mod corespunzător inițiativele industriale europene în materie

de energie în deplină cooperare cu sectorul privat.

În sensul celor de mai sus, se va încerca ajungerea la un acord pentru realizarea de investiții în 

dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon în vederea stimulării și a facilitării 

utilizării tehnologiilor curate în sensul competitivității UE și al redresării economice a acesteia.  

Președințiile vor contribui la dezvoltarea unei viziuni pentru o politică energetică în 2050, care va 

identifica acțiuni care vor permite generarea unei energii cu emisii reduse de dioxid de carbon până 

în 2050.

În domeniul energiei nucleare, președințiile vor acorda o atenție deosebită dezvoltării 

instrumentelor pentru gestionarea sigură și durabilă a deșeurilor radioactive și revizuirii Directivei 

de stabilire a normelor de securitate de bază.

Relațiile externe în domeniul energetic vor juca un rol foarte important. Președințiile vor asigura 

consolidarea cooperării cu furnizorii majori, cu țările de tranzit și cu partenerii-cheie ai UE și la 

nivelul organizațiilor și al cadrelor multilaterale.
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MEDIU

Prioritate generală: ecologizarea politicilor

UE și statele sale membre se află la un punct de răscruce. Criza economică și procesele economice 

globale și europene aflate în schimbare rapidă generează noi provocări. Un grad ridicat de protecție 

a mediului nu este numai un obiectiv în sine. În contextul dezvoltării durabile acesta este, de 

asemenea, un factor important pentru creșterea economică pe termen lung, întrucât contribuie la o 

utilizare mai eficientă a resurselor. Valorificarea oportunităților viitoare de creștere economică 

necesită promovarea unei durabilități globale la nivelul tuturor politicilor UE și al ecoinovării și 

prin stabilirea de norme, crearea de noi locuri de muncă, regândirea investițiilor publice, 

continuarea adaptării mobilității și a obișnuințelor noastre în materie de energie, exercitarea calității 

de lider la nivel internațional. Prioritățile generale ale celor trei președinții vor fi reprezentate de 

reînnoirea  accentului pus pe dezvoltarea durabilă și de ecologizarea politicilor.

Vor fi asigurate sinergia dintre Strategia post-Lisabona și Strategia de dezvoltare durabilă a UE, 

precum și integrarea mediului în Strategia de la Lisabona post-2010.

Președințiile vor continua să depună eforturi pentru o mai bună integrare a mediului în celelalte 

politici relevante, precum transporturile, energia și agricultura.

Cele trei președinții vor urmări consolidarea conținutului procesului CDD, al Obiectivelor de 

dezvoltare ale mileniului, al guvernanței internaționale în materie de mediu și, în general, al 

măsurilor luate ca urmare a conferințelor de la Rio și Johannesburg, precum și a coerenței dintre 

acestea. 



16771/09 CC/an 48
DQPG RO

Schimbări climatice

Cele trei președinții vor continua să acorde atenție punerii în aplicare a pachetului energie/schimbări 

climatice (inclusiv a anumitor decizii importante care urmează să fie luate în conformitate cu 

procedura comitetului1)  și, în acest context, vor continua lucrările în ceea ce privește Regulamentul 

privind etichetarea emisiilor de CO2 provenind de la vehicule, Regulamentul privind reducerea 

emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare și viitoarea comunicare privind emisiile de 

CO2 provenite din transportul maritim. Chestiunea trecerii la o reducere cu 30% a emisiilor de gaze 

cu efect de seră la nivelul UE va fi examinată în lumina rezultatelor Conferinței de la Copenhaga.

Cele trei președinții vor începe să pregătească calea pentru punerea în aplicare începând cu 2013 a 

Strategiei UE de adaptare și vor aborda măsurile care sunt deja necesare să fie luate înaintea acestei 

strategii.  

La nivel multilateral, cele trei președinții vor asigura monitorizarea rezultatelor Conferinței de la 

Copenhaga privind schimbările climatice a CCONUSC (COP 15). Pregătirea celei de a 16-a 

conferințe privind schimbările climatice a CCONUSC va reprezenta o prioritate.

Biodiversitatea

Cele trei președinții vor depune eforturi semnificative pentru dezvoltarea unui plan de acțiune post-

2010, având drept scop îmbunătățirea semnificativă a statutului biodiversității la nivelul UE. De 

asemenea, se va acorda o atenție deosebită noilor amenințări, precum speciile alogene invazive și 

impactul schimbărilor climatice asupra biodiversității și a resurselor naturale.

O deosebită atenție va fi acordată Cărții verzi privind pădurile. De asemenea, protecția pădurilor 

împotriva incendiilor, a furtunilor și a secetei, și în contextul schimbărilor climatice și al protecției 

mediului, va fi de importanță majoră pentru președinții.

Adunarea Generală a ONU pe probleme de biodiversitate va fi unul dintre momentele-cheie ale 

anului 2010, care a fost desemnat Anul internațional al biodiversității.

Cea de a zecea Conferință a părților (COP 10) la Convenția privind diversitatea biologică va 

finaliza negocierile referitoare la accesul și partajarea beneficiilor. În cadrul acesteia se vor discuta 

planificarea strategică a unui nou obiectiv post-2010, protecția biodiversității marine în zonele 

  
1 Regulamentul privind licitațiile (procedura comitetului până la 30.6.2010); măsuri de punere în aplicare a 

alocării de certificate cu titlu gratuit (procedura comitetului până la 31.12.2010); situația sectoarelor expuse 
relocării emisiilor de dioxid de carbon (raport + propuneri în codecizie elaborate de Comisie până la 
30.6.2010).
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protejate și sinergia dintre climă și biodiversitate.

Finalizarea regimului privind răspunderea și despăgubirile va fi una din chestiunile majore de pe 

agenda celei de-a cincea reuniuni a părților la Protocolul privind biosecuritatea.

Cele trei președinții vor avea drept scop consolidarea unei protecții eficiente a biodiversității prin 

Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție 

(CITES) și prin concluziile Conferinței de la Copenhaga privind schimbările climatice.

De asemenea, cele trei președinții vor acorda atenție urmăririi concluziilor Consiliului privind 

OMG-urile din decembrie 2008 și orientărilor preconizate privind evaluarea OMG-urilor.

Mediu și sănătate

În vederea realizării obiectivelor UE referitoare la calitatea aerului, președințiile vor continua 

lucrările în ceea ce privește revizuirea plafoanelor naționale de emisii pentru principalii poluanți 

atmosferici (NOx, SOx, COV, NH3, PM), precum și Directiva privind emisiile industriale.

Cel de al doilea plan de acțiune european privind mediul și sănătatea se încheie în 2010. Cele trei 

președinții vor lua măsurile necesare pentru pregătirea succesorului acestuia. Se așteaptă elaborarea 

unei cărți verzi privind poluarea în interiorul clădirilor în vederea armonizării metodologiilor pentru 

reducerea surselor de poluanți.

Se așteaptă elaborarea unei comunicări privind nanotehnologiile, care să se concentreze asupra 

impactului și beneficiilor acestor noi tehnologii, în special în ceea ce privește mediul.

Cele trei președinții vor căuta să finalizeze activitatea referitoare la Directiva privind biocidele.

Se așteaptă efectuarea de actualizări în cadrul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere 

pe distanțe lungi (LRTAP) și a protocoalelor la aceasta, al convențiilor de la Stockholm și 

Rotterdam și al abordării strategice a gestionării internaționale a substanțelor chimice (SAICM), 

precum și al negocierilor privind mercurul.
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Pentru Convenția LRTAP a UNECE și protocoalele la aceasta este prevăzută o revizuire a 

Protocolului de la Göteborg referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon 

troposferic (în lumina revizuirii Directivei UE privind plafoanele naționale de emisie), precum și 

revizuirea Protocolului de la Aarhus privind poluanții organici persistenți (POP), în vederea 

adăugării a unui număr de substanțe noi la obligațiile existente. Protocolul UNECE privind 

poluanții organici persistenți (POP) va fi, probabil, revizuit în paralel cu revizuirea Convenției de la 

Stockholm a PNUM privind poluanții organici persistenți (POP). Negocierea convenției globale 

privind mercurul care va începe în prima jumătate a anului 2010 va necesita acordarea atenției 

cuvenite.

Consumul și producția durabile/utilizarea durabilă a resurselor naturale

Cele trei președinții vor acorda atenția cuvenită Planului de acțiune comună privind consumul și 

producția durabile și politica industrială durabilă și coerenței acestuia cu alte planuri, precum Planul 

de acțiune pentru tehnologii ecologice (ETAP). Se așteaptă măsuri referitoare la achizițiile publice 

ecologice, lupta împotriva importurilor ilegale de lemn. De asemenea, se va pune accentul pe 

proiectarea ecologică și pe criteriile de durabilitate pentru biomasă.

Acțiunea în acest domeniu se va concentra asupra transportului, deșeurilor, produselor chimice și 

mineritului și, în special, asupra cadrului pe zece ani pentru programele privind consumul și 

producția durabile (10YFP). Cadrul ar trebui să consolideze cooperarea internațională și să 

intensifice schimbul de informații și de cele mai bune practici pentru a facilita punerea în aplicare a 

programelor naționale și regionale de promovare a consumului și a producției durabile. Procesul de 

la Marrakech reprezintă un efort global pentru promovarea progresului în ceea ce privește punerea 

în aplicare a consumului și a producției durabile și în elaborarea 10YFP prin  reuniuni globale și 

regionale și prin intermediul grupurilor operative de la Marrakech.

Cartea verde privind deșeurile biologice va fi, probabil, urmată de o propunere de directivă privind 

deșeurile biologice.  În contextul revizuirii Strategiei tematice privind deșeurile, va fi importantă 

clarificarea unor concepte precum definițiile, a coerenței cu legislațiile existente și a monitorizării 

obiectivelor.

Protejarea solului merită o implementare efectivă și deplină a strategiei UE. Cele trei președinții vor 

căuta în mod deosebit să ajungă la un acord asupra directivei propuse privind solul.
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Resursele de apă

Cele trei președinții vor dezvolta o abordare integrată a unei politici durabile în domeniul apei.

Președințiile se vor concentra asupra strategiei privind deficitul de apă și seceta, aflată în evoluție și 

preconizată pentru 2012,  și asupra revizuirii Directivei privind apa potabilă. De asemenea, vor fi 

făcuți pași în direcția promovării evaluării și a gestionării problemelor critice legate de apă, precum 

evenimentele extreme (inundațiile, excesul de apă, deficitul de apă și poluarea accidentală a apei), 

schimbările climatice, ecosistemele în pericol, etc. Evaluarea experienței dobândite cu prima serie 

de planuri de gestionare a bazinelor hidrografice va fi, de asemenea, un pas important în acest 

context. În ceea ce privește dimensiunea externă a politicii UE în domeniul apei, cele trei președinții 

vor favoriza un nivel mai ridicat al implicării europene și dezvoltarea unui cadru financiar pentru 

cooperarea internațională.

Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin va trebui să fie transpusă până în iulie 2010. 

În vederea punerii în aplicare a obligațiilor prevăzute de directivă, este crucială realizarea de 

schimburi tehnice și științifice între statele membre pentru coerența obiectivelor de mediu și pentru 

obținerea unei bune stări ecologice. Cele trei președinții vor contribui la asigurarea coordonării în 

acest domeniu.

Instrumente mai bune pentru politica de mediu

Cele trei președinții vor asigura o continuare evaluării rezultatelor celui de-al șaselea program de 

acțiune pentru mediu și a strategiilor tematice ale acestuia. Această activitate se va desfășura în 

corelație cu Strategia de la Lisabona post-2010 și cu Strategia de dezvoltare durabilă.

Cele trei președinții vor continua să lucreze la programul pentru o mai bună legiferare, încercând să 

simplifice în continuare acquis-ul comunitar (deșeuri), să îmbunătățească punerea în aplicare și 

respectarea legislației UE (armonizarea criteriilor aferente inspecțiilor de mediu), precum și să 

elaboreze instrumente noi și mai bune pentru facilitarea acestei puneri în aplicare (de exemplu,

raportarea prin sistemul de schimb de informații despre mediu).
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Se află în curs de pregătire măsuri pentru abordarea subvențiilor dăunătoare mediului, pentru 

„ecologizarea” instrumentelor fiscale și promovarea produselor eficiente din punctul de vedere al 

resurselor și al energiei.  

°

° °

Temele menționate anterior sunt susceptibile să constituie instrumentele de politică care sunt 

necesare pentru ecologizarea politicilor. Instituirea celui de Al șaptelea program de acțiune pentru 

mediu va fi de importanță majoră pentru susținerea acestor domenii politice prioritare. Împreună cu 

evaluarea și revizuirea Strategiei de la Lisabona, precum și cu evaluarea și dezvoltarea Strategiei de 

dezvoltare durabilă, aceasta oferă o oportunitate unică de a imprima acestor evoluții direcția 

necesară.
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POLITICA ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI, FORMĂRII PROFESIONALE, TINERETULUI, 

SPORTULUI, CULTURII ȘI AUDIOVIZUALULUI

Educația și formarea profesională sunt motoare-cheie pentru realizarea și îmbunătățirea obiectivelor 

legate de creșterea capacității de a ocupa un loc de muncă, competitivitate, inovare, dezvoltare 

culturală, incluziune socială și, prin urmare, pentru atingerea unei bunăstări economice mai 

semnificative. Acestea au contribuit într-un mod substanțial la atingerea obiectivelor pe termen lung 

ale Strategiei de la Lisabona pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și vor continua, 

fără îndoială, să joace un rol-cheie în cadrul Strategiei de la Lisabona post-2010.

Cadrul strategic în domeniul educației și formării profesionale pentru perioada până în anul 

2020

Cele trei președinții vor contribui la definirea și consolidarea legăturii dintre noul cadru strategic 

pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”) și Strategia 

de la Lisabona post-2010, luând pe deplin în considerare acele aspecte ale educației și formării 

profesionale care nu sunt direct legate de creșterea economică și de ocuparea forței de muncă. 

Această ajustare va lua în considerare rezultatele evaluării progreselor înregistrate care urmează să 

fie efectuată în 2010, propunerile Comisiei pentru stabilirea de posibile criterii de referință în 

domeniul mobilității și al capacității de a ocupa un loc de muncă (până la sfârșitul anului 2010) și 

raportul Comisiei (de asemenea, până la sfârșitul anului 2010) privind cadrul coerent de indicatori și 

de criterii de referință adoptat de Consiliu în mai 2007.

Politicile fundamentate din domeniul educației și al formării profesionale ar trebui să fie susținute 

de date fiabile. Prin urmare, ar trebui să se acorde o atenție deosebită contribuțiilor aduse de studiile 

internaționale de evaluare (PISA, PIRLS, etc.).

Metoda deschisă de coordonare (indicatori, criterii de referință, învățare reciprocă și schimbul de 

bune practici) va fi utilizată în continuare în ceea ce privește cele patru obiective strategice 

(învățarea de-a lungul vieții și mobilitatea, calitatea și eficiența, echitatea, coeziunea socială și 

cetățenia activă, inovarea și creativitatea).

În ceea ce privește învățarea de-a lungul vieții, va fi urmărită îndeaproape punerea în aplicare a 

cadrului european al calificărilor (CEC) și vor fi examinate modele de învățare mai flexibile și o 

mai mare deschidere față de învățarea neformală.
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Sinergiile dintre procesul de la Bologna pentru învățământul superior, procesul de la Copenhaga 

pentru educația și formarea profesională și cadrul pentru cooperarea europeană în domeniul 

educației și formării profesionale trebuie să fie consolidate în continuare.

Dimensiunea socială a educației și a formării profesionale

Cele trei președinții vor acorda o atenție specială promovării echității, a coeziunii sociale și a 

cetățeniei active. Acestea vor aborda chestiunile legate de asigurarea accesului echitabil la educația 

timpurie, combaterea abandonului școlar timpuriu și promovarea politicilor în domeniul educației 

deschise integrării persoanelor care studiază provenite din grupuri defavorizate.

2010 a fost desemnat Anul european de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale, iar 2011 va fi 

Anul european al activităților de voluntariat. Ambele subiecte sunt de importanță majoră pentru 

educație și pentru formarea profesională.

Școli pentru secolul XXI

Educația școlară joacă un rol-cheie în punerea în aplicare a aspectelor menționate anterior. Punerea 

în aplicare a agendei „Școli pentru secolul XXI” va fi continuată de cele trei președinții, în special 

în ceea ce privește chestiuni precum guvernanța și conducerea școlilor, îmbunătățirea formării 

profesionale a cadrelor didactice, dezvoltarea competențelor-cheie și promovarea instituțiilor 

favorabile inovării.

Educația și formarea profesională - procesul de la Copenhaga 

Educația și formarea profesională (VET) reprezintă un factor-cheie pentru dezvoltarea 

socioeconomică, și în egală măsură un factor-cheie pentru progresul societății în general.
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Revizuirea, reînnoirea și punerea în aplicare a priorităților comune ale politicii europene în 

domeniul VET rămân obiective valabile. În acest context, recent adoptatul Sistem european de 

credite pentru educație și formare profesională (ECVET), precum și Cadrul european de referință 

pentru asigurarea calității educației și formării profesionale (EQARF) sunt de maximă importanță. 

În plus, se va acorda o atenție deosebită promovării educației adulților, anticipării și corelării 

nevoilor pieței muncii cu dezvoltarea competențelor pentru îmbunătățirea calității sistemelor de 

orientare și pentru guvernanța instituțională, precum și pentru consolidarea cooperării, pe de o parte, 

dintre instituțiile de educație și formare profesională și, pe de altă parte, dintre mediul de afaceri și 

industrie.

Următoarea din seria de reuniuni care au loc o dată la doi ani pentru continuarea procesului de la 

Copenhaga va avea loc sub președinția belgiană, oferind oportunitatea de a discuta rezultatele 

revizuirii procesului de la Copenhaga.

Modernizarea învățământului superior 

În perioada 11-12 martie 2010 va avea loc la Budapesta și la Viena o reuniune ministerială în cadrul 

căreia vor fi analizate progresele înregistrate până în prezent  în cadrul procesului de la Bologna.

Grupul de monitorizare privind procesul de la Bologna ( va fi însărcinat cu ajustarea programului de 

lucru pentru perioada 2009-2012 în conformitate cu rezultatele evaluării independente prezentate 

anterior la Budapesta și la Viena. În vederea asigurării sinergiilor între învățământul superior, 

cercetare și inovare, se va pune accentul și pe coerența dintre procesul de la Bologna și noul cadru 

strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale.

Cele trei președinții vor lucra la programul de modernizare a învățământului superior european, 

astfel încât să consolideze vizibilitatea acestuia și să îi permită să joace un rol de catalizator la 

nivelul triunghiului cunoașterii (învățământ superior-cercetare-inovare).

În final, în contextul unei internaționalizări crescânde, cooperarea în domeniul învățământului 

superior va fi promovată dincolo de frontierele Uniunii.
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Revizuirea la jumătatea perioadei a programului de învățare de-a lungul vieții

Actualul Program de acțiune în domeniul învățării de-a lungul vieții se va încheia în 2013. În 

contextul revizuirii la jumătatea perioadei care va fi efectuată pe parcursul anului 2010, se va 

discuta proiectul programului viitor.

Mobilitatea reprezintă un element esențial al învățării de-a lungul vieții și un mijloc important 

pentru consolidarea capacității de a ocupa un loc de muncă și a flexibilității. Mobilitatea 

persoanelor care învață și a cadrelor didactice vor rămâne, astfel, prioritare pe agendă.

Chestiuni privind tineretul

Președințiile vor asigura o continuare rezoluției Consiliului de stabilire a unui cadru reînnoit pentru 

cooperarea europeană în domeniul tineretului, prin dezvoltarea de inițiative în conformitate cu 

Comunicarea Comisiei din aprilie 2009 intitulate „O strategie a UE pentru tineret - investiție și 

mobilizare”. Va fi evidențiată fiabilitatea metodei deschise de coordonare în acest domeniu și se va 

acorda prioritate inițiativelor care facilitează dezvoltarea culturală și personală, incluziunea socială, 

participarea și ocuparea forței de muncă reprezentate de tineret.

În punerea în aplicare a rezoluției menționate anterior a Consiliului, președințiile vor căuta să 

adopte o serie de concluzii în domeniile specifice de acțiune evidențiate în noul cadru de cooperare 

(de exemplu educația, ocuparea forței de muncă, creativitatea, spiritul antreprenorial, sănătatea și 

bunăstarea, participarea, incluziunea socială, activitățile de voluntariat și tineretul și lumea). 

Aspectele legate de tineret vor fi discutate și în contextul Strategiei de la Lisabona post-2010. În 

final, președințiile întrevăd o legătură între chestiunile legate de tineret și viitorii „ani europeni” 

care se vor concentra în 2010 asupra luptei împotriva sărăciei și excluziunii sociale și în 2011 

asupra activităților de voluntariat.
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Cultură

Cultura reprezintă un factor-cheie în promovarea toleranței, a dialogului și a înțelegerii reciproce.

Adoptarea de către Consiliu, în noiembrie 2007, a unei Agende europene pentru cultură a 

reprezentat un important pas în direcția continuării dezvoltării cooperării în domeniul culturii și a 

sporirii coerenței și a vizibilității acțiunii europene în acest domeniu.  Aceasta a contribuit la 

conturarea unei abordări strategice și orizontale noi a culturii și participă la promovarea diversității 

culturale și a dialogului intercultural. De asemenea, cultura este un catalizator al creativității și 

inovării, iar sectoarele culturii și creației sunt elemente importante ale răspunsului care trebuie dat 

crizei economice și financiare globale.

Cele trei președinții vor continua să pună în aplicare planul de lucru în domeniul culturii pentru 

perioada 2008-2010 elaborat de Consiliu și să întreprindă lucrări pentru evaluarea acestuia în 

vederea dezvoltării unui nou plan de lucru pentru anii care urmează.  O atenție deosebită se va 

acorda evaluării rezultatelor activității desfășurate în cadrul metodei deschise de coordonare.

Sectoarele culturii și creației, inclusiv IMM-urile, contribuie de manieră semnificativă la creșterea 

economică și la ocuparea forței de muncă, precum și la dezvoltarea locală și regională.  În 

consecință, rolul sectoarelor culturii și creației ar trebui abordat în cadrul Strategiei de la Lisabona 

post-2010.

Patrimoniul cultural al Europei este deosebit de bogat și contribuie la atractivitatea economică și la 

dezvoltarea durabilă a regiunilor, în special prin intermediul turismului cultural. Acesta contribuie, 

de asemenea, la dezvoltarea cetățeniei europene. Cele trei președinții vor promova, prin urmare, 

punerea în aplicare a inițiativei privind „marca patrimoniului european” și vor finaliza activitatea 

aferentă instrumentului legislativ corespunzător.

În pregătirea următoarei perspective financiare, cele trei președinții vor acorda atenție pregătirii 

următoarei faze a programelor UE referitoare la cultură. Acestea vor lua în considerare, de 

asemenea, scopurile anilor europeni 2010 și 2011 în cadrul activităților. 
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Politica în domeniul audiovizualului

În ceea ce privește politica în domeniul politicii cinematografice, cele trei președinții vor acorda 

atenție revizuirii Comunicării privind cinematografia elaborată de Comisie în 2001 și urmăririi 

recomandării Parlamentului European și a Consiliului din 2005 privind patrimoniul cinematografic 

și competitivității activităților industriale conexe, luând în considerare necesitatea de a încuraja 

circulația filmelor europene.

Inițiativele Uniunii Europene privind conținutul creativ online reprezintă o bază solidă pentru 

acțiunile viitoare care au drept scop consolidarea industriei europene a audiovizualului și a 

industriei online. Cele trei președinții se vor concentra în mod special asupra dezvoltării industriei 

de conținut audiovizual și a efectelor pozitive ale acesteia asupra întregii economii. Protejarea 

intereselor titularilor de drepturi și metodele alternative de distribuire a operelor audiovizuale 

(distribuire digitală, e-cinema), precum și conținuturile culturale și creative digitale vor fi, de 

asemenea, abordate.

Cele trei președinții vor aborda, de asemenea, raportul privind progresele înregistrate și 

perspectivele de dezvoltare aferente bibliotecii digitale europene EUROPEANA și problema 

conservării pe termen lung a patrimoniului cultural digital european. În consecință, acestea vor 

încuraja continuarea cooperării la nivel european în vederea creșterii gradului de sensibilizare cu 

privire la această amenințare și pentru găsirea de soluții adecvate pentru abordarea ei.

Sport

Cele trei președinții se vor concentra asupra rolului sportului în societate, rol care este bine descris 

în Cartea albă a Comisiei privind sportul. În acest cadru, președințiile vor aborda beneficiile aduse 

sănătății de activitatea fizică, luând în considerare orientările UE privind activitatea fizică aprobate 

de miniștrii sportului ai UE în noiembrie 2008.

Un  alt aspect important va fi promovarea acțiunii comune a statelor membre în lupta împotriva 

dopajului.
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În contextul Anului European de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale (2010) și al Anului 

european al activităților de voluntariat (2011), cele trei președinții vor promova recunoașterea 

potențialului sportului în incluziunea și integrarea socială, în combaterea sărăciei și în voluntariat.

Următorul pas va fi începerea definirii principiilor, obiectivelor și criteriilor strategice ale viitorului 

program în domeniul sportului, pe baza cărții albe privind sportul și luând în considerare 

caracteristicile specifice ale sportului, precum și promovarea contribuției pozitive a acestuia la 

îmbunătățirea sănătății mentale și fizice a populației, la coeziunea socială, ca și la economie.
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AGRICULTURĂ

Reforma politicii agricole comune după anul 2013

Pe baza concluziilor bilanțului de sănătate al actualei PAC și în vederea dezbaterii următoarelor 

perspective financiare, vor fi intensificate discuțiile asupra obiectivelor și noilor provocări ale 

viitoarei PAC, în special pe baza comunicării Comisiei așteptate să fie elaborată în 2010, care are 

drept scop lansarea unei dezbateri publice.

Se va acorda o atenție deosebită gestionării resurselor naturale, în special a apei, în perspectiva 

importanței strategice a acesteia pentru producția agricolă și a legăturii ei cu schimbările climatice.

Sectorul laptelui

Situația de pe piața laptelui va continua să reprezinte o preocupare majoră pe parcursul mandatelor 

celor trei președinții. În acest context, președințiile vor acorda o atenție deosebită raportului 

Comisiei privind evoluția situației pieței și condițiile corespunzătoare pentru o eliminare treptată a 

sistemului de cote de lapte, care va fi însoțit probabil de propuneri adecvate.   Va fi acordată atenția 

cuvenită discuțiilor asupra perspectivelor pe termen mediu și lung care urmează să aibă loc în 

cadrul grupului la nivel înalt instituit de Comisie. 

Calitatea produselor agricole

Președințiile vor lucra în direcția ajungerii la un acord cu privire la propunerile legislative privind 

standardele aplicabile produselor agricole, cerințele de producție și sistemele de calitate aferente 

acestora. 

Competitivitatea industriei agroalimentare

O altă prioritate a celor trei președinții va fi promovarea inițiativelor privind îmbunătățirea 

competitivității industriei agroalimentare europene și înregistrarea de progrese la nivelul acestora.
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Dezvoltare rurală

În ceea ce privește noua delimitare a zonelor defavorizate, cele trei președinții vor urma 

comunicarea relevantă și vor începe să lucreze la propunerea legislativă care este prevăzută să fie 

transmisă în a doua jumătate a anului 2010.

În conformitate cu primul program de acțiune pentru punerea în aplicare a Agendei teritoriale, în 

cursul anului 2010 trebuie să se efectueze lucrări cu privire la mandatul privind gradul de punere în 

aplicare a programului sus-menționat.

Silvicultura

Președințiile vor căuta să ajungă la un acord cu privire la propunerea de regulament de stabilire a 

obligațiilor operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn.

Simplificare

Cele trei președinții vor continua să acorde atenție procesului de simplificare ulterioară a legislației 

UE. O atenție deosebită va fi acordată ecocondiționalității și beneficiilor aduse nu numai 

autorităților naționale/regionale europene, dar și în mod special producătorilor înșiși.

Coerență

În activitatea lor, președințiile vor acorda importanță asigurării coerenței și sinergiei între 

politica în domeniul mediului și PAC, în special în ceea ce privește „noile provocări” ale bilanțului 

de sănătate, între politica teritorială și PAC, precum și între politica în domeniul cercetării, 

dezvoltării și inovării și PAC. Mai mult, acestea vor căuta să integreze pe deplin în PAC obiectivele 

strategice ale dezvoltării rurale.
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Negocierile OMC-ADD

Cele trei președinții vor monitoriza îndeaproape evoluția acestor negocieri, acordând o atenție 

deosebită părții aferente agriculturii, pentru care un posibil acord final ar trebui să rămână în cadrul 

reformei PAC din 2003, ar trebui să fie echilibrat și să respecte interesele agricultorilor din UE.

Președințiile vor lucra, de asemenea, la revizuirea acelor regulamente care trebuie modificate în 

lumina rezultatelor eventuale ale Agendei de dezvoltare de la Doha (ADD).

Regulamentul POSEI

Se așteaptă prezentarea de către Comisie a unui raport privind funcționarea Regulamentului POSEI, 

acompaniat, probabil, de propuneri legislative. Președințiile vor analiza respectivul raport și vor 

lansa activitățile legate de posibilele propuneri legislative.

Sănătatea și bunăstarea animalelor

Cele trei președinții preconizează o monitorizare a Planului de acțiune privind strategia UE în 

materie de sănătate animală pentru perioada 2007-2013.  Vor fi inițiate activitățile legate de 

propunerea unei legislații unice în materie de sănătate animală.

Vor fi continuate activitățile legate de propunerea privind protecția animalelor pe durata 

transportului.  Președințiile vor iniția, probabil, activități legate de o propunere legislativă privind 

etichetarea produselor alimentare cu indicatori de bunăstare.
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Sănătatea plantelor

Cele trei președinții salută inițiativa revizuirii cadrului privind sănătatea plantelor. Un raport de 

evaluare a legislației existente va reprezenta baza pentru viitoarele discuții. 

OMG-uri

Președințiile vor asigura monitorizarea discuțiilor cu privire la raportul referitor la implicațiile 

socio-economice ale introducerii pe piață a OMG-urilor care va fi prezentat de către Comisie în 

iunie 2010 cel târziu.

În prezent se află în curs de desfășurare o revizuire externă a funcționării ambelor acte legislative 

privind OMG-urile (Regulamentul 1829/2003 și Directiva 2001/18) și rezultatele acesteia sunt 

așteptate la jumătatea anului 2010. Această revizuire externă ar putea fi urmată de propuneri 

legislative.

Pachetul privind igiena

Raportul privind eficiența și coerența controalelor sanitare și fitosanitare ale importurilor de produse 

alimentare, furaje, animale și plante va fi examinat și vor fi inițiate lucrări legate de posibilele 

propuneri legislative rezultate.

Țări terțe

Cele trei președinții au decis, pentru câteva subgrupuri ale Grupului de lucru de la Potsdam, să 

numească un președinte pentru întreaga perioadă de 18 luni.



16771/09 CC/an 64
DQPG RO

Va fi revizuită legislația actuală privind importurile de animale vii și produse de origine animală.  În 

acest context, președințiile așteaptă, de asemenea, un raport al Comisiei privind aplicarea normelor 

UE privind producția de produse importate și, în special, verificarea respectării de către producătorii 

din țările terțe a cerințelor UE în materie de sănătate animală, sănătate publică și bunăstarea 

animalelor. 

PESCUIT

Reforma politicii comune în domeniul pescuitului

Cele trei președinții vor acorda o prioritate majoră reformei politicii comune în domeniul 

pescuitului (PCP). Pe parcursul celor 18 luni se vor înregistra progrese cruciale în ceea ce privește 

procesul de reformă (evaluarea impactului, concluziile Consiliului, primele propuneri legislative).

Reforma organizării comune a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură

Președințiile vor iniția și vor continua lucrările privind reforma organizării comune a piețelor pentru 

care Comisia intenționează să își prezinte propunerea în paralel cu reforma PCP.

Implementarea Strategiei pentru acvacultură 

În urma Concluziilor Consiliului privind dezvoltarea durabilă a acvaculturii în UE, președințiile vor 

lucra la o revizuire a strategiei.

Capturile totale admisibile și cotele pentru 2011

Stabilirea capturilor totale admisibile și a cotelor reprezintă un exercițiu anual căruia cele trei 

președinții îi acordă o deosebită importanță. Negocierile bilaterale și multilaterale (inclusiv acordul 

cu Norvegia) care sunt de importanță majoră pentru sectorul pescuitului al UE vor fi, de asemenea, 

prioritare pe agendă în ultimele luni ale anului 2010.
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Planurile multianuale de gestionare și de refacere

Cele trei președinții vor acorda o atenție deosebită unui număr de planuri multianuale de gestionare 

și de refacere, inclusiv evaluării planului de gestionare a zonelor piscicole în care se exploatează 

rezerve de cambulă și limbă-de-mare din Marea Nordului.



16771/09 CC/an 66
DQPG RO

JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE

După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, va fi creat, în cadrul Consiliului, un Comitet 

permanent pentru securitate internă. Cele trei președinții se vor asigura că structura și activitățile 

acestui nou organism vor contribui în mod eficient la sporirea securității interne a UE.

În acest context, cele trei președinții vor acorda o atenție maximă asigurării punerii în aplicare a 

Programului de la Stockholm și vor fi depuse toate eforturile pentru adoptarea planului de acțiune 

în cursul primului semestru al anului 2010.

AFACERI INTERNE

Azilul și imigrația

Consiliul European va organiza o dezbatere anuală cu privire la politicile în materie de imigrație și 

azil în vederea revizuirii punerii în aplicare a Pactului european privind imigrația și azilul, precum 

și a aspectelor conexe ale programului de la Stockholm și pentru a oferi orientări strategice pentru 

lucrările care se desfășoară în acest domeniu.

Imigrația legală

Facilitarea unei imigrații legale bine gestionate și promovarea unei adaptări eficiente a cererii și 

ofertei de pe piața muncii, pe baza nevoilor piețelor muncii din țările de destinație, va fi urmărită în 

continuare Trebuie stabilite sinergii între migrație și dezvoltare.
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Prin urmare, se vor desfășura în continuare lucrări în ceea ce privește aspectele nesoluționate ale 

Programului de acțiune privind imigrația legală - permisul unic, lucrătorii sezonieri, stagiarii 

detașați în cadrul aceleiași întreprinderi - și punerea în aplicare a directivelor existente care au fost 

evaluate.

Integrarea resortisanților țărilor terțe

Vor continua eforturile pentru realizarea schimbului celor mai bune practici în ceea ce privește 

politicile de integrare. De asemenea, se va acorda atenție măsurilor necesare în ceea ce privește 

educația, formarea profesională, recunoașterea calificărilor și a competențelor și politicile active pe 

piața muncii.

Imigrația ilegală

UE și-a luat angajamente la cel mai înalt nivel politic pentru continuarea combaterii imigrației 

ilegale și a traficului de ființe umane. Aceste angajamente vor fi continuate cu privire la toate 

domeniile politice relevante, dezvoltarea gestionării integrate a frontierelor externe inclusiv prin 

explorarea posibilităților oferite de noile tehnologii, consolidarea rolului Frontex, dezvoltarea în 

continuare a unei politici eficiente și durabile privind returnarea și readmisia, în condițiile 

respectării depline a drepturilor omului și combaterii angajării ilegale. În plus, vor fi explorate noi 

alternative pentru maximizarea eficienței instrumentelor UE existente în vederea consolidării 

cooperării operaționale și a dezvoltării sinergiilor în cadrul unei strategii integrate de securitate 

internă a UE.

De asemenea, se va acorda o atenție deosebită minorilor neînsoțiți, în cadrul unei abordări globale 

care cuprinde măsuri preventive și de protecție, precum și returnarea durabilă în țara de origine, 

luând în considerare interesele copilului.
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Politica în domeniul vizelor

Punerea în aplicare a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) rămâne prioritară. Cooperarea 

consulară locală va fi promovată în continuare și vor fi, de asemenea, examinate posibilitățile de 

înființare a unor centre comune de depunere a cererilor de viză. Evaluarea acordurilor privind 

facilitarea eliberării vizelor va fi considerată o prioritate.

Spațiul Schengen

Consolidarea și extinderea în continuare, în conformitate cu criteriile existente, a spațiului Schengen 

nu numai că va spori securitatea acestuia, ci va permite mai multor cetățeni să profite de beneficiile 

liberei circulații a persoanelor. Încheierea și lansarea cu succes a noii generații a Sistemului de 

informații Schengen sunt indispensabile în acest sens. Lucrările privind îmbunătățirea procedurii de 

evaluare Schengen vor continua.

Protecția internațională

Vor rămâne în continuare prioritare lucrările privind măsurile legislative vizând desfășurarea celei 

de a doua etape a Sistemului european comun de azil (SECA), care are ca obiectiv instituirea unei 

proceduri comune de azil și a unui statut uniform și ambițios pentru cei cărora li se acordă protecție 

internațională. De asemenea, se va pune un accent deosebit pe consolidarea cooperării de ordin 

practic, inclusiv prin înființarea Biroului European de Sprijin pentru Azil. Solidaritatea în 

gestionarea sistemelor de protecție, atât în rândul statelor membre, cât și față de țări terțe, rămâne 

un pilon al SECA, cu respectarea principiului participării voluntare.
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Cooperarea cu țări terțe în cadrul abordării globale a UE

Abordarea globală a migrației oferă posibilitatea unor forme noi de dialog și cooperare cu țări terțe 

în acest domeniu și de a promova sinergii între migrație și dezvoltare. UE va urmări în continuare 

punerea în aplicare efectivă și echilibrată și dezvoltarea în continuare a celor trei componente ale 

acesteia. În acest context, va continua punerea în aplicare a abordării globale privind sudul, estul și 

sud-estul UE. De asemenea, UE va urmări un dialog consolidat, structurat și cuprinzător cu 

America Latină și zona Caraibilor privind chestiuni ce țin de migrație.

Strategia de securitate internă

Cele trei președinții vor lucra în privința unei strategii durabile multidimensionale a UE privind 

securitatea internă, care va reflecta situația actuală, viitoarele provocări și acțiuni strategice ale UE 

în acest domeniu. Această strategie va acoperi principalele domenii politice prioritare în cooperarea 

în domeniul aplicării legii la nivelul UE. O acțiune prioritară concretă va fi dezvoltarea Modelului 

european de informații operative (MEIO).

Combaterea terorismului

Obiectivul de combatere a terorismului în toate formele sale, cu respectarea drepturilor omului și a 

dreptului internațional în toate acțiunile internaționale de combatere a terorismului, rămâne o 

prioritate majoră a UE.  Cele trei președinții se vor axa pe punerea în aplicare a Strategiei și a 

Planului de acțiune al UE privind combaterea terorismului, precum și pe dezvoltarea unui răspuns 

multidisciplinar la problema terorismului, cooperarea operațională între autoritățile de aplicare a 

legii din statele membre, cooperarea între agențiile europene precum Europol și Eurojust și 

cooperarea cu țări terțe majore. Se va acorda o atenție deosebită fenomenului radicalizării și 

recrutării, pe baza strategiei și a planului de acțiune al UE. Obiectivele celor trei președinții vor 

include, de asemenea, acțiuni privind combaterea utilizării abuzive a internetului în scopuri 

teroriste, consolidarea securității explozivilor și coordonarea schimbului și a analizei de informații 

și date operative privind terorismul.
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Combaterea traficului de persoane

Combaterea traficului de persoane va rămâne o prioritate majoră. Pe baza rezultatelor evaluării 

Planului de acțiune al UE privind combaterea traficului de persoane, cele trei președinții vor 

propune noi orientări pentru acțiune, axându-se pe toate formele de exploatare și acordând o 

deosebită atenție victimelor extrem de vulnerabile.

Combaterea drogurilor

Cele trei președinții vor continua punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE în materie de 

droguri pentru perioada 2009-2012. Cele trei președinții reiterează importanța unei abordări 

multidisciplinare, cuprinzătoare și bine echilibrate, axată pe prevenirea, precum și pe combaterea 

precursorilor, a producției ilicite și a traficului de droguri. În plus, cele trei președinții vor examina 

noi posibilități privind o cooperare mai eficientă și coordonată în domeniul aplicării legii în vederea 

combaterii traficului de droguri.

În ceea ce privește cooperarea internațională, se va aplica aceeași abordare. Accentul se va pune pe 

intensificarea cooperării cu țări terțe majore în zona mediteraneeană, Balcanii de Vest, Africa de 

Vest, America Latină și Asia Centrală pentru a reduce traficul de precursori și droguri.

Cooperarea polițienească și vamală

Cele trei președinții vor intensifica cooperarea operațională între autoritățile de aplicare a legii și 

agențiile europene, precum Europol. În acest context, se vor depune toate eforturile pentru a asigura 

adaptarea ușoară a metodelor de lucru ale Europol în noul cadru juridic al acestuia.
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Cele trei președinții vor examina posibilitățile de consolidare a cadrului juridic actual al UE în 

privința cooperării în domeniul aplicării legii, în special cooperarea în regiunile de frontieră. Va fi 

promovată dezvoltarea cooperării de ordin practic pe baza deciziilor de la Prüm. Ar trebui să se 

continue schimbul de experiență și de bune practici în colaborarea cu centrele de cooperare 

polițienească și vamală și ar putea fi dezvoltate standarde minime pentru funcționarea acestora. În 

acest sens, cele trei președinții vor urmări sporirea interoperabilității între sistemele de 

radiocomunicații în sprijinul aplicării legii. Va fi utilizată pe deplin rețeaua europeană a serviciilor 

de tehnologie pentru securitatea internă.

Promovarea pregătirii polițienești comune și dezvoltarea unei culturi polițienești europene vor 

rămâne un obiectiv și, în acest context, funcționarea și organizarea eficientă a activităților principale 

ale CEPOL vor fi urmărite în continuare.

În domeniul securității la meciurile de fotbal cu o dimensiune internațională, cele trei președinții vor 

evalua actualul program de lucru și vor pregăti unul nou pentru perioada 2011-2013. De asemenea, 

acestea vor lucra în direcția intensificării cooperării între autoritățile responsabile de sectorul 

securității private în statele membre, a instituirii unor măsuri pentru îmbunătățirea cooperării 

privind protecția personalităților și a identificării celor mai bune practici în rândul rețelelor ofițerilor 

de legătură europeni.

Punerea în aplicare a Strategiei UE pentru cooperarea vamală în spațiul de libertate, securitate și 

justiție va continua prin prezentarea unui nou plan de acțiune privind cooperarea vamală.

Prevenirea criminalității și combaterea criminalității grave și organizate

Cele trei președinții se angajează să continue cooperarea în domeniul prevenirii criminalității.

Se va acorda o atenție deosebită prevenirii și combaterii violenței bazate pe gen. Se va pune în 

continuare accentul pe promovarea unor metode de gestionare neviolentă a conflictelor pentru a 

preveni violența și/sau pentru a restabili relațiile. Ar trebui acordată o atenție deosebită punerii în 

aplicare a Directivei privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal.
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Combaterea criminalității grave și organizate necesită o abordare multidisciplinară, bazată de 

informații, pentru a oferi rezultate mai eficiente și pe termen lung. În acest context, se va urmări 

valoarea adăugată a evaluării amenințării pe care o reprezintă criminalitatea organizată (OCTA), 

inclusiv prin dezvoltarea abordării sale regionale.

Cele trei președinții vor continua să pună în aplicare strategia de lucru concertată și măsurile 

concrete de combatere a criminalității informatice. Se va acorda o atenție deosebită combaterii 

oricărei forme de abuz sexual asupra copiilor pe internet.

Identificarea și recuperarea bunurilor provenite din infracțiune și combaterea spălării de bani vor 

rămâne or prioritate majoră. Se va acorda o atenție deosebită chestiunii uzurpării identității și, în 

acest context, vor fi lansate inițiative cu privire la verificarea autenticității documentelor de 

identitate la nivel european. În cele din urmă, va fi lansat un proces de reflecție asupra noilor sfere 

socioeconomice în care criminalitatea organizată a căpătat influență și care au un impact 

semnificativ asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor.

Schimbul de informații

Se va urmări în continuare dezvoltarea unei politici globale și coerente pe termen lung a UE 

privind schimbul de informații în scopul aplicării legii, cu respectarea deplină a protecției datelor. 

Se vor depune eforturi în direcția unei utilizări mai eficiente a sistemelor naționale și europene 

existente de informații în scopul aplicării legii, pentru a evita suprapunerile și pentru a optimiza 

costurile și potențialul pentru utilizatorii finali. Înființarea unei agenții pentru gestionarea 

sistemelor informatice de mari dimensiuni este considerată o prioritate.

Cele trei președinții vor urmări lansarea și punerea în aplicarea a unui SIS II operațional în 

termenul convenit și vor acționa cu privire la punerea în aplicare a deciziei-cadru „suedeze” și a 

deciziilor de la Prüm, în vederea inițierii schimbului automatizat de date la nivelul UE, cel târziu în 

august 2011.
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Protecția civilă

Cele trei președinții vor continua lucrările privind îmbunătățirea capacităților de răspuns ale UE în 

caz de dezastre și criză, atât în interiorul granițelor UE, cât și în țări terțe și păstrând un echilibru 

suficient între prevenire, pregătire și răspuns. În acest sens, cele trei președinții vor continua 

activitatea de monitorizare a celor două comunicări ale Comisiei privind consolidarea capacității de 

răspuns a Uniunii în caz de catastrofe și, respectiv, o abordare a UE în privința prevenirii 

dezastrelor naturale și a celor provocate de om.

Toate inițiativele privind formarea vor fi urmărite detaliat, iar o atenție deosebită se va acorda 

punerii în aplicare și dezvoltării modulelor de protecție civilă, precum și consolidării Centrului de 

monitorizare și de informare (MIC) în cadrul mecanismului de protecție civilă. De asemenea, cele 

trei președinții vor întreprinde acțiuni cu privire la prevenire. În plus, Președinția va acorda o atenție 

deosebită evaluării mecanismului și a instrumentului financiar de protecție civilă, care va fi inițiată 

în cursul mandatului următoarelor trei președinții.

În acest context, se va continua cooperarea cu Organizația Națiunilor Unite. Progresele realizate în 

privința elementelor Programului european privind protecția infrastructurilor critice (PEPIC) vor fi 

monitorizate pe durata celor trei președinții, iar o atenție deosebită se va acorda riscurilor legate de 

CBRN și prevenirii incendiilor de pădure. 

COOPERAREA JUDICIARĂ

Cooperarea practică în materie judiciară

În privința aspectelor orizontale din domeniul justiției, cele trei președinții vor pune accentul pe 

protecția și promovarea drepturilor fundamentale, protecția datelor cu caracter personal, e-

justiție și formarea judecătorilor, a procurorilor și a personalului din justiție.
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Promovarea drepturilor și a libertăților fundamentale în cadrul UE și în relațiile sale externe 

reprezintă o trăsătură distinctivă a Uniunii. Cele trei președinții vor contribui la acest obiectiv prin 

promovarea unei strânse cooperări cu Parlamentul European și Comisia. De asemenea, cele trei 

președinții vor depune eforturi pentru îmbunătățirea mecanismelor de cooperare între Agenția 

pentru Drepturi Fundamentale și instituțiile UE. Aderarea promptă a UE la Convenția europeană 

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale reprezintă o prioritate pentru cele 

trei președinții.

UE ar trebui să dezvolte o abordare proactivă și coerentă privind protecția datelor cu caracter 

personal, în special la elaborarea unei strategii globale privind sistemele de informații în domeniul 

securității interne. 

Recunoscând importanța utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor în domeniul justiției, 

cele trei președinții sunt hotărâte să acționeze în direcția avansării proiectelor incluse în Planul de 

acțiune privind e-justiția 2009-2013 și, ținând seama de caracterul său deschis, pot lansa noi 

proiecte. O evaluare a activităților desfășurate de structura de implementare a proiectului ar trebui 

să aibă loc până în iunie 2011. Prin urmare, vor fi lansate proiecte precum interconectarea 

registrelor de testamente și formarea celor care profesează în domeniul juridice. Ar trebui inițiate 

lucrări cu privire la notificarea deciziilor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială, 

privind asistența juridică, procedura europeană de somație de plată, precum și procedura europeană 

cu privire la cererile cu valoare redusă. Mai mult, se va acorda de asemenea atenție chestiunii 

orizontale a traducerii și interpretării.

Cele trei președinții vor încuraja punerea în aplicare a orientărilor generale astfel cum au fost 

acceptate de statele membre în hotărârea privind formarea judecătorilor, a procurorilor și a 

personalului din justiție. În special, cele trei președinții vizează dezvoltarea unei cooperări eficiente 

între Rețeaua europeană de formare judiciară (EJTN) și centrele de formare naționale relevante.
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Cooperarea judiciară în materie penală

Principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești în materie penală reprezintă piatra de 

temelie a cooperării judiciare între statele membre. În acest sens, se va pune un accent deosebit pe 

îmbunătățirea cooperării judiciare directe, în special, prin consolidarea aplicării principiului 

recunoașterii reciproce în domeniul probelor în cadrul procedurilor penale, fezabilitatea creării 

unui instrument general care să înlocuiască mandatul european de obținere a probelor (posibil 

denumit „ordinul european de deschidere a unei investigații”) sau care să accepte probele strânse 

într-un alt stat membru.

În plus, cele trei președinții se vor axa de asemenea pe consolidarea aplicării principiului 

recunoașterii reciproce pentru schimbul de informații privind cazierele judiciare, apropierea 

dreptului procedural, cooperarea între autoritățile judiciare privind desfășurarea procedurilor, 

precum și protecția persoanelor vulnerabile și asistența acordată victimelor.

Pentru a facilita cooperarea judiciară între statele membre, cele trei președinții vor viza 

consolidarea schimbului de informații privind cazierele judiciare prin stabilirea unei liste europene 

a resortisanților din țări terțe condamnați și va examina posibilitățile de a face schimb de informații 

cu privire la măsuri de supraveghere adoptate în cadrul procedurilor penale în curs și cu privire la 

hotărâri care nu sunt definitive.

Cele trei președinții vor urmări, de asemenea, apropierea dreptului procedural care reprezintă un 

element major pentru sporirea încrederii reciproce și facilitarea recunoașterii reciproce. Acțiunile 

ar trebui să se axeze pe îmbunătățirea cadrului juridic, prin adoptarea unor instrumente juridice în 

vederea stabilirii unor standarde minime comune în ceea ce privește drepturile și garanțiile 

procedurale ale persoanelor în cadrul procedurilor penale, precum și revizuirea Deciziei-cadru a 

Consiliului din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale 

(2001/220/JAI).

Cele trei președinții vor continua lucrările în vederea stabilirii unor norme comune privind 

principiul ne bis in idem din perspectiva jurisprudenței Curții de Justiție.
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Cele trei președinții vor acționa în privința unui nou cadru juridic care să permită transferul 

procedurilor penale dintr-un stat membru în altul. 

Cele trei președinții vor viza îmbunătățirea cadrului juridic pentru protecția copiilor și vor lansa un 

plan de acțiune împotriva exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile.

Un accent deosebit se va pune pe asistența acordată victimelor, inter alia victimelor terorismului, 

precum și victimelor violenței domestice și ale violenței bazate pe gen. În acest scop, vor fi 

continuate lucrările în direcția unui cadru juridic european, pentru a înlătura orice obstacol în calea 

punerii în aplicare efective a unor măsuri de protecție pe întreg teritoriul UE, astfel încât victimele 

aflate sub amenințare să beneficieze de protecția necesară indiferent de reședința acestora. În 

conformitate cu Programul de la Stockholm, cele trei președinții vor continua lucrările privind un 

ordin european de protecție. 

Cooperarea judiciară în materie civilă

Cele trei președinții se vor axa pe dreptul familiei, un domeniu crucial care afectează viața de zi cu 

zi a cetățenilor UE. Vor continua lucrările privind armonizarea normelor referitoare la conflictele 

de competență și de legi. Lucrările se vor axa, de asemenea, pe alte aspecte ale dreptului familiei, 

în special pe adoptarea unui regulament referitor la regimurile matrimoniale și a unui regulament 

privind legislația aplicabilă și competența în materie de divorț.

Vor continua lucrările asupra regulamentului privind succesiunea și testamentele.

În plus, vor fi urmărite în continuare lucrările privind dezvoltarea în continuare a principiului 

recunoașterii reciproce. În acest context, revizuirea Regulamentului 44/2001/CE va reprezenta o 

prioritate a celor trei președinții, în special cu privire la eliminarea procedurii de exequatur pentru 

hotărârile în materie civilă și comercială. În cele din urmă, președințiile vor acționa cu privire la 

îmbunătățirea executării transfrontaliere într-un stat membru a hotărârilor care au fost pronunțate în 

alt stat membru, în special printr-o analiză a mecanismelor pentru poprirea asiguratorie a conturilor 

bancare.
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Relațiile externe în domeniul libertății, securității și justiției

Cele trei președinții vor viza promovarea dimensiunii externe în domeniul libertății, securității și 

justiției. 

În ceea ce privește prioritățile tematice, cele trei președinții se angajează să continue eforturile 

președințiilor anterioare în domeniul imigrației, combaterii terorismului, luptei împotriva 

criminalității organizate, cooperării judiciare în materie penală și civilă, precum și consolidării și 

protecției drepturilor fundamentale. Cooperarea între Europol, Eurojust și țări terțe va fi, de 

asemenea, intensificată.

În privința priorităților geografice, se va acorda o atenție deosebită cooperării cu țările candidate, 

țările din Balcanii de Vest și țările care participă la politica europeană de vecinătate și la 

Parteneriatul estic. Dialogul strategic UE-SUA, parteneriatul cu Rusia, dialogul și cooperarea cu 

Africa, dialogul consolidat, structurat și cuprinzător cu America Latină și zona Caraibilor, precum 

și cooperarea cu țări asiatice vor rămâne priorități pentru cele trei președinții.

Cele trei președinții vor urmări consolidarea coordonării poziției UE în cadrul tuturor organizațiilor 

internaționale.
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RELAȚII EXTERNE

Crearea noului post de ÎR și instituirea Serviciului european pentru acțiune externă vor intensifica 

în mod semnificativ acțiunea externă a UE. Va fi de o importanță crucială să se ajungă la un acord 

la începutul lui 2010 asupra deciziei privind organizarea și funcționarea EEAS (Serviciul european 

pentru acțiune externă).

Uniunea va continua să acționeze în cadrul Strategiei europene de securitate, punând accentul în 

mod deosebit pe noile amenințări precum cele asociate cu schimbările climatice și securitatea 

energetică.

Gestionarea crizelor

UE va continua să consolideze PSAC în toate componentele sale pentru a spori rolul Uniunii ca 

actor global și autonom în domeniul prevenirii conflictelor, al răspunsului la crize, al gestionării 

crizelor și al stabilizării postconflict, punând accentul în mod deosebit pe sinergia civilo-militară. În 

vederea îmbunătățirii eficienței gestionării crizelor, vor fi încurajate noi modalități de cooperare, 

inclusiv soluții multinaționale, precum reunirea resurselor, a pregătirii și a logisticii, precum și noi 

posibilități oferite în cadrul Tratatului de la Lisabona.

Se va acorda o atenție deosebită punerii în aplicare a obiectivelor globale civile și militare, iar 

consolidarea capacităților de reacție rapidă ale UE va reprezenta o prioritate. Vor fi examinate în 

continuare noi posibilități pentru dezvoltarea capacităților civile și vor fi dezvoltate în continuare 

activitățile Agenției Europene de Apărare pentru dezvoltarea capacităților.

UE va depune eforturi pentru dezvoltarea unei strânse cooperări cu ONU, NATO, OSCE, UA și alte 

organizații internaționale și regionale. Se va acorda o atenție deosebită îmbunătățirii în continuare a 

relațiilor cu NATO la nivelul strategic politic, inclusiv cu privire la dezvoltarea capacităților.
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Președințiile vor face bilanțul progreselor realizate pe durata unui deceniu în domeniul prevenirii 

crizelor și, cu ocazia celei de a 10-a aniversări a adoptării Programului UE pentru prevenirea 

conflictelor violente (Programul Gothenburg), vor propune noi acțiuni. 

Se va acorda prioritate îmbunătățirii planificării și a conducerii operaționale atât a operațiilor 

militare, cât și a celor civile. Ținând seama în mod corespunzător de situația financiară, se va acorda 

prioritate punerii la dispoziție a unor mijloace financiare suficiente pentru rolul sporit al UE în 

gestionarea crizelor.

Cu ocazia celei de a 10-a aniversări a adoptării Rezoluției 1325 (2000) a CSONU privind femeile, 

pacea și securitatea, președințiile vor promova drepturile omului și integrarea egalității de gen în 

planificarea și conducerea misiunilor/operațiilor PESA.

Președințiile vor promova cultura europeană de securitate și apărare și vor continua să consolideze 

Colegiul European de Securitate și Apărare (CESA).

Neproliferare, dezarmare

Va continua implementarea Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă. În 

acest sens, va fi exploatat în continuare potențialul reuniunilor internaționale planificate pe durata 

celor trei președinții, precum reuniunea pentru revizuirea TNP. În plus, UE va participa în mod 

activ la punerea în aplicare a dispozițiilor Rezoluției 1887 din 2009 a CSONU, în cooperare cu țări 

terțe.

Vor continua lucrările privind Strategia UE de combatere a acumulării ilicite și a traficului ilicit de 

armament ușor și arme de calibru mic și muniție aferentă, precum și angajamentul activ în 

negocierile pentru un Tratat privind comerțul cu arme.
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Combaterea terorismului

Vor continua lucrările privind aspectele externe ale implementării Strategiei UE de combatere a 

terorismului și lupta împotriva radicalizării și a recrutării.

Cooperare multilaterală

Uniunea va sprijini în continuare procesul de reformă a ONU, punând accentul în mod deosebit pe 

sporirea coerenței și consolidarea sistemului instituțional, prin dezvoltarea echilibrată a celor trei 

piloni, și anume pacea și securitatea, dezvoltarea durabilă și drepturile omului. Contribuția 

financiară a UE trebuie să fie reflectată în mod adecvat de activitățile organizației.

Avansarea cooperării UE-ONU în domeniul păcii și securității și îmbunătățirea eficienței operațiilor 

ONU de menținere a păcii vor rămâne de o importanță majoră.

Cooperarea consulară europeană și protecția cetățenilor europeni

Cele trei președinții vor acționa în direcția îmbunătățirii protecției consulare a cetățenilor UE în 

interiorul și în afara Uniunii Europene, în ceea ce privește asistența acordată și protecția celor care 

călătoresc și a cetățenilor cu reședința în străinătate.

Vor fi avansate lucrările privind nivelurile minime de asistență consulară care trebuie acordată 

cetățenilor statelor membre în afara teritoriului UE.

Coordonarea în situații de criză în afara teritoriului Uniunii trebuie dezvoltată în continuare.

Se va acorda o atenție deosebită unei evaluări a cadrului „statului-pilot” și unei cooperări consulare 

sporite prin „utilizarea reciprocă” a resurselor consulare. În acest sens, se va acorda prioritate 

formării personalului consular pentru a îmbunătăți cooperarea în situații de criză și cunoașterea 

dreptului UE.
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Asistența consulară acordată cetățenilor europeni va fi promovată pe întreg teritoriul Uniunii 

Europene. Promovarea asistenței diplomatice în gestionarea comisiilor rogatorii în țări terțe va 

primi, de asemenea, atenția cuvenită.

Drepturile omului și statul de drept

Uniunea se va axa pe consolidarea în continuare a promovării și a protecției tuturor drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale, precum și a promovării universalității acestora. Abolirea 

pedepsei cu moartea va rămâne prioritară pe agenda internațională a UE.

Se va pune un accent deosebit pe integrarea drepturilor omului și a chestiunii genului în toate 

politicile UE, inclusiv în PESA, în special prin integrarea drepturilor omului în discuții politice și 

dialoguri cu țări terțe. Se va pune un accent deosebit pe prevenirea la nivel internațional a 

genocidului și a atrocităților în masă.

Uniunea își va consolida, de asemenea, acțiunile de promovare a statului de drept.  Combaterea 

impunității va rămâne unul dintre elementele principale ale abordării UE vizând construirea și 

menținerea unei păci durabile. Sprijinul UE pentru Curtea Penală Internațională (CPI) va rămâne 

unul ferm și, în acest context, UE ar trebui să depună eforturi pentru atingerea universalității și a 

punerii în aplicare depline a Statutului de la Roma al CPI. Conferința de revizuire a Statutului de la 

Roma, care va avea loc în cursul anului 2010, va oferi posibilitatea de a exprima din nou sprijinul 

larg față de dezvoltarea în continuare a dreptului penal internațional.

Politica comercială

Prima contracție economică globală într-un interval de peste 50 de ani a schimbat în mod 

fundamental mediul de funcționare al politicii comerciale a Uniunii. UE va continua să susțină 

deschiderea și angajamentul în dauna izolării și a retragerii. În acest context, încheierea unei Runde 

de la Doha ambițioase, echilibrate și cuprinzătoare va rămâne o prioritate a UE. În paralel, UE va 

urmări în continuare acorduri comerciale bilaterale și regionale cu parteneri comerciali majori. 
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În cadrul Strategiei UE de acces pe piețe, cele trei președinții vor sprijini inițiative vizând creșterea 

exporturilor de bunuri și servicii ale companiilor europene, în special IMM-uri, către țări terțe, 

utilizând toate instrumentele disponibile. Acțiunile concertate de înlăturare a barierelor netarifare, 

de deschidere a piețelor de achiziții publice și de sporire a protecției drepturilor de proprietate 

intelectuală rămân de o deosebită importanță.

Cooperarea pentru dezvoltare

UE recunoaște necesitatea menținerii tuturor angajamentelor asumate în cadrul reuniunilor de la 

Monterrey și Doha. În acest sens, UE va continua să monitorizeze îndeaproape respectarea 

angajamentelor ODA ale UE astfel cum au fost stabilite în Consensul european privind dezvoltarea, 

în special obiectivul colectiv intermediar al UE de 0,56% din VNB până în 2010. UE va acorda o 

atenție deosebită nevoilor țărilor cel mai puțin dezvoltate, sprijinind în continuare toate țările în curs 

de dezvoltare, inclusiv țările cu venit scăzut și mediu, pentru a atinge o dezvoltare globală mai 

echilibrată.

UE va continua să promoveze eficacitatea ajutorului, astfel cum a fost convenit în Programul de 

acțiune de la Accra. În vederea Forumului la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului (Seul, 2011), 

UE va continua punerea în aplicare a acestuia în mod activ, ținând seama de specificul țărilor aflate 

în situații de fragilitate.

De asemenea, UE va monitoriza și va acționa în direcția îndeplinirii ODM. Spania, Belgia și 

Ungaria vor colabora îndeaproape pentru pregătirea Reuniunii plenare la nivel înalt a Adunării 

generale a Organizației Națiunilor Unite (septembrie 2010) cu scopul de a marca cea de a 10-a

aniversare a Declarației Mileniului. În acest context, se va acorda atenție securității alimentare și 

luptei împotriva foametei și sărăciei prin consolidarea dezvoltării rurale durabile, a sistemelor de 

producție agricolă și a gestionării apelor și pădurilor. Consolidarea sistemelor de sănătate și 

pregătirea Planului de acțiune al UE privind egalitatea de gen și afirmarea femeilor pentru politicile 

europene de dezvoltare vor fi sprijinite. Mai mult, va fi promovată punerea în aplicare a 

angajamentelor UE privind mediul asumate în cadrul conferințelor relevante.
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În ceea ce privește relațiile cu țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP), UE va asigura 

încheierea celei de a doua revizuiri a Acordului de la Cotonou, va acționa cu privire la încheierea și 

monitorizarea Acordurilor de parteneriat economic (APE) care garantează integrarea și dezvoltarea 

regionale pentru țările ACP și va încuraja, de asemenea, punerea în aplicare a APE și alte forme de 

integrare regională, inclusiv prin pachetele de ajutor pentru comerț.

Consolidarea parteneriatului transatlantic privind cooperarea pentru dezvoltare și promovarea 

cooperării cu noi donatori (China, Brazilia, India) vor constitui, de asemenea, o prioritate.

În cele din urmă, cele trei președinții vor promova sensibilizarea cetățenilor europeni cu privire la 

necesitatea de a menține eforturile de solidaritate cu țările în situație de precaritate, care sunt 

afectate mai grav de consecințele situației economice actuale.

Europa de Vest în afara UE

UE va dezvolta în continuare cooperarea cu cele trei țări SEE, Norvegia, Islanda și Liechtenstein, și 

va intensifica cooperarea cu Elveția, posibil prin încheierea unui nou acord-cadru. De asemenea, UE 

va intensifica cooperarea în materie fiscală și de luptă antifraudă cu Liechtenstein, Andorra, 

Monaco, San Marino și Elveția prin încheierea unor noi acorduri sau actualizarea celor existente.



16771/09 CC/an 84
DQPG RO

Balcanii de Vest

Perspectiva europeană a țărilor din Balcanii de Vest va fi avansată în continuare, în conformitate cu 

consensul reînnoit privind extinderea, din decembrie 2006. Procesul de stabilizare și de asociere, în 

conformitate cu Agenda de la Salonic, va rămâne cel mai important instrument în acest sens. UE va 

sprijini în continuare țările din Balcanii de Vest în procesele de reformă politică, economică și 

instituțională a acestora, iar un sprijin va fi acordat în continuare pentru cooperarea regională în 

rândul țărilor din Balcanii de Vest. Se va acorda o atenție deosebită punerii în aplicare depline a 

acordurilor de stabilizare și de asociere încheiate cu țări partenere, precum și îndeplinirii criteriilor 

PSA. De asemenea, vor continua lucrările în vederea încheierii Acordului de stabilizare și de 

asociere cu Bosnia și Herțegovina (precum și a ratificării și a punerii în aplicare a acordului cu 

Serbia). Punerea în aplicare a foilor de parcurs pentru liberalizarea vizelor va fi, de asemenea, 

avansată. 

Vecinătate: Europa de Est și zona mediteraneeană

Uniunea va continua consolidarea politicii europene de vecinătate (PEV) drept cadru politic unic și 

coerent, acordând în egală măsură atenție dimensiunii sale estice și sudice. 

În ceea ce privește dimensiunea estică, promovarea stabilității, a bunei guvernanțe și a dezvoltării 

economice în vecinătatea sa estică rămâne de o importanță strategică pentru Uniunea Europeană. În 

acest context, Uniunea va continua punerea în aplicare a Parteneriatului estic, printr-un angajament 

bilateral mai puternic și în vederea unui nou cadru multilateral care implică UE, Armenia, 

Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina și care va viza accelerarea 

reformelor, apropierea legislativă și continuarea integrării economice. În plus, negocierile asupra 

unor acorduri de liber schimb aprofundate și globale cu parteneri care sunt membri ai OMC și 

dispuși să își respecte angajamentele vor fi continuate în următoarele 18 luni. Se vor lua noi măsuri 

în direcția liberalizării vizelor, de la caz la caz, ca obiectiv pe termen lung cu condiția instituirii 

condițiilor pentru o mobilitate bine gestionată și sigură. Cel de al doilea summit al Parteneriatului 

estic se va desfășura în prima jumătate a anului 2011.
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În ceea ce privește dimensiunea sudică, Uniunea pentru Mediterana va fi revigorată prin cel de al 

doilea summit al Uniunii pentru Mediterana, în prima jumătate a anului 2010, și prin adoptarea 

primului program de lucru al Uniunii pentru Mediterana pentru 2010-2012. Funcționarea eficace și 

eficientă a Secretariatului, al cărui sediu va fi în Barcelona, va reprezenta o altă prioritate.

În privința acțiunilor bilaterale, se va acorda o atenție deosebită cadrului bilateral al relațiilor cu 

Marocul, Israelul, Tunisia, Egiptul și Iordania, continuând în același timp dezvoltarea relațiilor cu 

Algeria, Libanul și Autoritatea Palestiniană. Vor fi urmărite semnarea acordului cu Siria, precum și 

negocieri privind un acord cu Libia. Primul summit UE-Maroc va fi organizat în primul semestru al 

anului 2010. 

De asemenea, UE va implementa în continuare strategiile regionale europene, precum 

dimensiunea nordică, sinergia Mării Negre, asigurând complementaritatea cu PEV și cu alte 

inițiative regionale ale UE.

Relațiile cu Rusia

Uniunea va dezvolta în continuare parteneriatul strategic cu Rusia pe baza intereselor și a valorilor 

comune. Vor continua eforturile pentru realizarea de progrese în negocierile privind un nou acord 

UE-Rusia, precum și pentru punerea în aplicare a foilor de parcurs pentru cele patru spații comune. 

Uniunea va îndemna Rusia să încheie aderarea sa la OMC, care va deschide perspectiva unui acord 

bilateral de liber schimb și să acționeze în direcția rezolvării altor chestiuni nesoluționate. Uniunea 

va asigura, de asemenea, coerența și continuitatea între summiturile consecutive cu Rusia care 

urmează a fi desfășurate.

Asia Centrală

Pe durata celor 18 luni, UE va urmări implementarea Strategiei sale pentru Asia Centrală în cele 

șapte domenii principale ale acesteia: drepturile omului, statul de drept, buna guvernanță și 

democratizarea, educația, dezvoltarea economică, comerțul și investițiile, energia și transporturile, 

mediul și apele, amenințările și provocările comune și dialogul intercultural. În plus, UE va 

examina posibilitățile de consolidare a cooperării cu țări din Asia Centrală.
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Orientul Mijlociu

Uniunea va sprijini în continuare toate eforturile pentru a se realiza o pace cuprinzătoare în Orientul 

Mijlociu, pe baza soluției celor două state, în cooperare cu parteneri regionali și internaționali. 

Uniunea va continua să joace un rol activ și va acționa în direcția unor relații consolidate cu țările 

din regiune, inclusiv prin examinarea unor modalități și prin formularea unor propuneri pentru 

sprijinirea punerii în aplicare a unui acord de pace.

Uniunea va urmări în continuare îndeaproape evoluțiile din Iran și va contribui în continuare la o 

soluție negociată pe termen lung la problema nucleară, ca parte a unei agende mai ample cu Iranul.

Uniunea își va continua sprijinul pentru un Irak sigur, stabil, democratic, prosper și unificat și va 

urmări încheierea negocierilor privind un acord comercial și de cooperare cu această țară. 

Finalizarea negocierilor ZLS cu Consiliul de Cooperare al Golfului rămâne un obiectiv major al 

UE.

Relațiile transatlantice

Relațiile transatlantice vor rămâne o prioritate majoră pe agenda UE. Se vor depune eforturi pentru 

consolidarea în continuare a parteneriatului strategic UE-SUA, acordând o atenție deosebită 

chestiunilor multilaterale cheie, și anume schimbările climatice, energia, criza economică și 

financiară, gestionarea crizelor și cooperarea pentru dezvoltare. În domeniul energiei, se vor depune 

toate eforturile pentru o valorificare efectivă a Consiliului Energie UE-SUA. Vor continua eforturile 

privind punerea în aplicare a programului de cooperare economică 2007, precum și a dialogului de 

reglementare, în special prin acțiunile Consiliului Economic Transatlantic. O agendă politică 

reînnoită va include un dialog consolidat și, posibil, acțiuni comune privind chestiuni regionale, 

neproliferarea și dezarmarea, precum și securitatea. De asemenea, va fi examinată continuarea 

cooperării în domeniul libertății, securității și justiției, precum și în domeniul combaterii 

terorismului.
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Relațiile strânse cu Canada vor fi dezvoltate în continuare și vor continua lucrările privind noul 

acord economic cuprinzător, precum și cu privire la alte domenii.

Africa

UE se va axa în continuare pe implementarea Strategiei comune UE-Africa și a planului său de 

acțiune. Un accent deosebit trebuie pus pe acțiunile în domeniile păcii și securității, energiei, 

schimbărilor climatice, comerțului, respectării drepturilor omului, democrației și statului de drept, 

precum și pe chestiuni privind migrația. UE și Africa vor organiza în comun cel de al treilea summit 

UE-Africa în al doilea semestru al anului 2010.

Promovarea păcii și securității pe continent rămâne unul dintre obiectivele majore ale politicii UE în 

Africa. UE va continua cooperarea cu Uniunea Africană (UA) oferindu-i posibilitatea să joace un 

rol major în prevenirea conflictelor și soluționarea conflictelor pe continent. UE va sprijini în 

continuare prevenirea crizelor, procesele de stabilizare și de reconciliere și va contribui în 

continuare la construirea capacităților, în special în ceea ce privește planificarea și conducerea de 

către UA a misiunilor de menținere a păcii.

UE va continua să monitorizeze evoluțiile în zone expuse crizelor, precum regiunea Marilor Lacuri, 

regiunea Sahel și Cornul Africii (în special Sudan și Somalia), și se va angaja în eforturi de 

soluționare a conflictelor și de stabilizare împreună cu parteneri regionali și internaționali.

Asia

Uniunea va acorda o atenție deosebită dezvoltării și consolidării relațiilor sale cu partenerii săi 

asiatici. În acest context, summitul ASEM8, care urmează a se desfășura în a doua jumătate a anului 

2010, va reprezenta o posibilitate de a promova obiectivele politice și economice ale UE și de a 

consolida în continuare relațiile cu Asia. 
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Relațiile cu fiecare țară din Asia de Sud-Est vor fi, de asemenea, consolidate prin încheierea și 

punerea în aplicare a unor acorduri bilaterale de parteneriat și cooperare și, dacă este posibil, a unui 

acord de liber schimb cu ASEAN. UE ar trebui să urmărească aderarea sa la Tratatul de Amiciție și 

Cooperare, care reflectă sprijinul ferm al UE și contribuția acesteia la pacea, securitatea și 

cooperarea în regiune, precum și disponibilitatea acesteia în direcția unui angajament constructiv 

mai puternic în procesele de integrare regională. 

Vor fi, de asemenea, urmărite noi relații contractuale cu China, Coreea de Sud, India. În ceea ce 

privește China, UE va continua eforturile vizând extinderea relațiilor economice și consolidarea 

contactelor politice cu acest partener important. Dialogul privind drepturile omului va continua să 

fie o parte importantă a relațiilor cu China. Următoarea etapă logică în relațiile UE-India ar fi 

negocierile asupra unui APC; UE va examina în continuare modalități de implicare a Indiei în acest 

sens. 

UE va continua, de asemenea, să monitorizeze îndeaproape evoluțiile din Peninsula Coreea, pentru 

a promova stabilitatea. După intrarea în vigoare a noului cadru juridic, UE va urmări actualizarea 

relației cu Republica Coreea în sensul unui parteneriat strategic.

UE va urmări în mod activ evoluțiile din Myanmar/Birmania și va sprijini eforturile regionale și 

cele ale ONU vizând facilitarea tranziției către democrație, în special în contextul alegerilor 

planificate pentru 2010.

UE va rămâne implicată în mod activ în Afganistan și Pakistan, urmărind punerea în aplicare a 

Planului de acțiune consolidată a UE în Afganistan și Pakistan, ținând seama în același timp de 

dimensiunea regională. UE se angajează să se implice împreună cu noul guvern afgan pentru a oferi 

asistență țării în răspunsul la provocările cu care se confruntă. 
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America Latină și zona Caraibilor

Relațiile cu America Latină vor fi dezvoltate în continuare. Cel de al 6-lea summit UE-ALC, care 

urmează să aibă loc în prima jumătate a anului 2010, va asigura o continuare planului de acțiune și 

va pune bazele Fundației UE-ALC. Summitul cu Mexicul și cel de al patrulea summit UE-Brazilia 

vor avea loc în primul și, respectiv, al doilea semestru al anului 2010. De asemenea, vor continua 

lucrările privind monitorizarea parteneriatelor strategice și a planurilor de acțiune încheiate cu 

Mexicul și Brazilia.

Relațiile cu fiecare țară în parte sau cu grupuri de țări vor fi, de asemenea, stimulate și, în acest 

sens, summiturile bilaterale periodice cu Chile, America Centrală, Comunitatea Andină, 

CARIFORUM și Mercosur vor fi organizate pe durata celor 18 luni.

Un accent deosebit se va pune pe încheierea și semnarea acordurilor de asociere cu America 

Centrală și pe semnarea acordului multilateral cu țările din Comunitatea Andină, precum și pe 

reluarea și avansarea negocierilor privind acordul de asociere cu Mercosur.
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