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OSEMNÁSŤMESAČNÝ PROGRAM

ŠPANIELSKEHO, BELGICKÉHO A MAĎARSKÉHO PREDSEDNÍCTVA

ÚVOD

V tomto dokumente sa stanovuje spoločný program španielskeho, belgického a maďarského 

predsedníctva na obdobie od januára 2010 do júna 2011. Pozostáva z dvoch častí. Prvá časť

obsahuje strategický rámec, z ktorého program vychádza a ktorý ho zasadzuje do širších súvislostí

a predovšetkým do kontextu dlhodobejších cieľov, ktoré budú ďalej napĺňať ďalšie tri 

predsedníctva. Z tohto dôvodu sa v súlade s rokovacím poriadkom Rady konzultovalo o tejto časti 

aj s budúcim poľským, dánskym a cyperským predsedníctvom. Druhú časť tvorí operačný program

s otázkami, ktorými sa uvedené predsedníctva chcú počas 18 mesačného obdobia zaoberať.

Tieto tri predsedníctva budú svoju funkciu vykonávať na základe novej zmluvy, ktorá nadobudla 

platnosť 1. decembra 2009. Budú sa zo všetkých síl usilovať zabezpečiť hladké fungovanie nových 

pravidiel a ustanovení. Vyplýva z toho veľmi úzka spolupráca medzi uvedenými troma 

predsedníctvami, ako aj medzi nimi a novým predsedom Európskej rady a vysokým 

predstaviteľom, ktorý bude predsedať Rade pre zahraničné veci. Predsedníctva sa budú zároveň 

vo veľkej miere spoliehať na vstupy, ktoré poskytne nová Komisia na základe politických 

usmernení, ktoré jej predseda stanovil v septembri 2009, a na základe svojho pracovného programu.

Budú tiež veľmi úzko spolupracovať s Európskym parlamentom, ktorého úloha sa Lisabonskou 

zmluvou výrazne posilnila.
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ČASŤ I

STRATEGICKÝ RÁMEC

V rýchlo sa meniacom prostredí čelíme mnohým nebývalým výzvam, ktoré je potrebné riešiť 

spoločne a rozhodne. Len spoločnou činnosťou v rámci Európskej únie budeme schopní zohrávať 

vedúcu úlohu a mať pri významných globálnych otázkach značný vplyv.

Je potrebné, aby sme pracovali na Únii, ktorá bude bližšia svojim občanom a ich problémom.

Budeme preto presadzovať cielené politiky, z ktorých majú prínos priamo občania. Pritom môžeme 

nadviazať na minulé úspechy, ako aj na hospodárske, sociálne a kultúrne zdroje vrátane kultúrnej 

rozmanitosti, ktoré sú Európe vlastné.

Nadchádzajúcich 18 mesiacov bude rozhodujúcich pre vytvorenie pôdy na plne udržateľný model 

rastu, ktorý bude účinnou reakciou na súčasné a budúce výzvy. Lisabonská zmluva zlepší 

schopnosti Únie na tieto výzvy účinnejšie reagovať.

Máme pred sebou úlohu vybudovať jednotnejšiu a integrovanejšiu Európu, Európu schopnú čeliť 

globálnym výzvam.

°

°     °

Zásadnou prioritou je revízia lisabonskej stratégie. Našim cieľom je spustiť nový strategický 

politický rámec s cieľom vybudovať Európu, ktorá je schopná zvládnuť krízu, podporovať 

udržateľný rast a zamestnanosť, ako aj inováciu a konkurencieschopnosť, posilniť sociálnu, 

hospodársku a územnú celistvosť, bojovať proti zmene klímy a posilniť energetickú bezpečnosť.
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Pri vypracovávaní novej stratégie sa budú v plnej miere zohľadňovať správy o pokroku vo vykonávaní 

európskeho plánu na oživenie hospodárstva a vnútroštátnych plánov na oživenie hospodárstva.

Stratégia prispeje k vykonávaniu európskej stratégie pre zamestnanosť v kontexte demografických

a environmentálnych výziev. Lisabonská stratégia na obdobie po roku 2010 musí zohľadňovať 

rozmanitosť EÚ. Konkrétne by mala byť lepšie formulovaná, obsahovať silnú kohéznu politiku

a prispievať k tomu, aby sa znevýhodnené územné jednotky a sociálne skupiny vyrovnali ostatným.

Jedným z kľúčových cieľov novej stratégie musí byť boj proti negatívnym hospodárskym a sociálnym 

dôsledkom finančnej krízy.

V tejto súvislosti by kľúčovú úlohu mali naďalej zohrávať výskum, vývoj a inovácie, a to 

na základe ustanovení Lisabonskej zmluvy. Naplno by sa mal využiť silný a dobre fungujúci 

jednotný trh vrátane vykonávania štyroch slobôd v plnej miere. Európa potrebuje silnejšiu 

priemyselnú základňu, modernejšie odvetvie služieb a prosperujúce vidiecke hospodárstvo.

Nová stratégia by mala na nasledujúcich desať rokov stanoviť realistické ciele s osobitným dôrazom 

na rast a zamestnanosť. Mala by obsahovať aj prehľad všetkých vykonávacích mechanizmov

s cieľom zabezpečiť súdržnejšiu a účinnejšiu tvorbu politík. Na to, aby sme mohli čo najlepšie 

dosiahnuť rast a zamestnanosť, musíme najmä zabezpečiť výraznejšie zapojenie príslušných 

zainteresovaných strán, a to aj na miestnej a regionálnej úrovni. Tri predsedníctva sú plne 

pripravené preskúmať prípadné nové iniciatívy Komisie a privítať najmä ohlasovanú Stratégiu EÚ 

do roku 2020 a prípadný rámec kvality pre služby vo všeobecnom záujme.

Finančná kríza odhalila slabé miesta v hospodárskom a finančnom systéme. Finančné trhy potrebujú 

lepšiu reguláciu a dohľad. Konkrétne je dôležité urýchlene dokončiť prácu na legislatívnych návrhoch, 

ktorými sa zriaďujú Európsky výbor pre systémové riziká a európske orgány dohľadu, tak, aby mohli 

začať fungovať do konca roka 2010.

Bude potrebné rýchlo dokončiť prácu na významných otázkach, ako napríklad transparentnosť, vrátane 

zlepšenia metód oceňovania aktív a zlepšenia finančného rozhodovania, posilniť rámec obozretného 

podnikania (kapitálové požiadavky a rezervy) vrátane proticyklických prvkov a posilniť infraštruktúru 

kapitálových trhov. Tri predsedníctva budú pokračovať v posilňovaní jednotného trhu v oblasti 

finančných služieb.
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Bude potrebné opatrne vypracovať, vykonávať a monitorovať vhodné koordinované stratégie 

ukončenia menových a finančných stimulov, ktoré sú špecifické pre jednotlivé krajiny, s cieľom 

zabezpečiť správne podmienky návratu k silnému rastu, udržateľné verejné financie a prostredie 

priaznivé pre hospodárstvo a financie, zamestnanosť a lepšiu sociálnu súdržnosť.

EÚ musí vo všetkých týchto otázkach naďalej vypracovávať koordinované pozície a zohrávať vedúcu 

úlohu na globálnej úrovni, najmä v rámci G20, Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky.

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať úlohe a zodpovednosti eurozóny.

Na základe posúdenia doterajšieho pokroku zo strany Komisie, ako aj procesu širokých konzultácií

s členskými štátmi, sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou, budú mať tri predsedníctva 

nový pohľad na obnovený sociálny program z júla 2008. Ďalšia činnosť v sociálnej oblasti by 

mala mať širokú pôsobnosť vrátane záväzkov prijatých v rámci Európskeho paktu pre mládež

a Stratégie pre mládež, Európskeho paktu pre rodovú rovnosť a Európskeho paktu pre rodinu.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať vykonávaniu stratégie EÚ v oblasti zdravia na obdobie 

rokov 2008 – 2013.

Rok 2010 bude Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Boj proti chudobe

a sociálnej marginalizácii bude predstavovať významný cieľ, pričom osobitná pozornosť sa bude 

venovať nezamestnaným, deťom žijúcim v chudobe, chudobným pracujúcim a osamelým rodičom.

Významnú úlohu bude zohrávať aj Európsky rok dobrovoľníckych činností v roku 2011.
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Boj proti diskriminácii a podpora integrácie sú základnými spoločnými hodnotami celej Európskej 

únie. Kľúčovým záujmom je rovnosť pohlaví, ktorá sa bude začleňovať do celej lisabonskej stratégie 

na obdobie po roku 2010. Spustí sa nový plán pre rovnosť žien a mužov. Priorita sa bude klásť 

na otázku násilia voči ženám a nadviazanie na vykonávanie Európskeho paktu pre rodovú rovnosť.

Ďalšie kľúčové sociálne otázky sa týkajú začleňovania politík týkajúcich sa ľudí so zdravotným 

postihnutím s prihliadnutím na uplatňovanie univerzálnej prístupnosti s cieľom dosiahnuť ich plnú 

účasť, boja proti sociálnym a finančným podvodom, sociálnej a hospodárskej integrácie Rómov,

podpory európskeho sociálneho modelu v rámci viacstranných a dvojstranných vonkajších vzťahov

a vykonávania Programu pre dôstojnú prácu, ktorý podporuje MOP.

°

°     °

Vykonávanie a možné preskúmanie energeticko-klimatického balíka je kľúčovou prioritou 

uvedených troch predsedníctiev. EÚ si zachová svoju vedúcu úlohu v medzinárodných rokovaniach

o zmene klímy na základe výsledku, ktorý sa dosiahne na Kodanskej konferencii (COP 15).

Tento výsledok sa posúdi na začiatku roka 2010, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať jeho 

vplyvu na európsky priemysel a hospodárstvo, ako aj na občanov.

Vypracuje sa nový Akčný plán pre energetiku pre Európu na obdobie rokov 2010 – 2014 tak, 

aby sa mohol prijať na jarnom zasadnutí Európskej rady v roku 2010. Nový plán pre energetiku bude 

rámcom, v ktorom sa bude naďalej rozvíjať a posilňovať európska politika v oblasti energetiky.

Osobitná pozornosť sa bude venovať územnej a sociálnej súdržnosti, pokiaľ ide o prístup k dodávkam 

energie. Tri predsedníctva budú podporovať a zintenzívňovať činnosti s cieľom zlepšiť a propagovať 

obnoviteľné zdroje energie, energetickú účinnosť budov, energetické infraštruktúry, ekologické 

dopravné prostriedky a výrobky.
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Kľúčovou otázkou bude aj naďalej energetická bezpečnosť. Prijme sa nový nástroj EÚ 

pre energetickú bezpečnosť a infraštruktúru, so zameraním na diverzifikáciu zdrojov energie, 

zdrojov dodávok a tranzitných trás, ako aj na identifikáciu a propagáciu rozvoja projektov 

prepojení. Osobitná pozornosť sa musí venovať zvýšeniu solidarity medzi členskými štátmi

v naliehavých prípadoch. Je potrebné posilniť regionálne alebo dvojstranné dojednania o solidarite

v prípade prerušenia dodávok. Vzhľadom na dôležitosť energetickej efektívnosti pri posilňovaní 

energetickej bezpečnosti a boji proti zmene klímy sa prijme ambiciózny obnovený akčný plán 

pre energetickú efektívnosť.

V kontexte hodnotenia spoločnej dopravnej politiky, sa budú ďalej presadzovať ekologické dopravné 

prostriedky a zlepšenie intermodality. Okrem toho bude prioritou revízia transeurópskych dopravných 

sietí.

Prioritou, ktorá povedie k vypracovaniu komplexnej Európskej stratégie pre biodiverzitu na obdobie 

po roku 2010, zostáva zastavenie straty biodiverzity vrátane ochrany lesov proti prírodným 

nebezpečenstvám. Ďalšou z nových dôležitých tém je rozvoj udržateľného využívania prírodných 

zdrojov, najmä udržateľné vodné hospodárstvo, ktoré je zásadne dôležité pre poskytnutie všeobecného 

prístupu k čistej a nezávadnej vode pre európske obyvateľstvo i ekoystémy.

Kohézna politika je aj naďalej nástrojom solidarity EÚ, ktorého cieľom je prispieť ku konvergencii 

členských štátov a regiónov, znížiť štrukturálne ťažkosti a posilniť konkurencieschopnosť. Budúca 

kohézna politika bude naďalej prispievať k základným cieľom ustanoveným v zmluve.

V tejto súvislosti bude významným príkladom spustenie a vykonávanie stratégie EÚ pre podunajskú 

oblasť. Uvedené tri predsedníctva sú za to, aby sa vypracovala a uplatňovala nová stratégia 

pre najvzdialenejšie regióny.
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Poľnohospodárstvo je strategickým odvetvím, ktoré je zásadne dôležité pre fungovanie ostatných 

hospodárskych sektorov a slúži ako základ pre hospodársky a sociálny rozvoj vidieckych oblastí.

Rozhodujúce budú nadchádzajúce rokovania o spoločnej poľnohospodárskej politike

po roku 2013. Základnými prioritami budúcej reformy bude posilnenie oboch pilierov spoločnej 

poľnohospodárskej politiky a podpora potravinovej bezpečnosti, bezpečnosti, udržateľnosti

a inováci, ako aj reakcia na globálne výzvy.

Námorné zdroje je potrebné využívať udržateľným spôsobom. Reforma spoločnej politiky

v oblasti rybného hospodárstva bude preto kľúčom k prežitiu tohto hospodárskeho odvetvia.

Jej hlavným účelom bude riadenie rybolovných činností s cieľom zabezpečiť, aby bolo toto 

odvetvie hospodársky, sociálne a environmentálne životaschopné, pamätajúc na to, 

že najvýznamnejšími negatívnymi faktormi sú nadmerný rybolov a nadmerná kapacita flotily.

°

°     °

Tri predsedníctva sa zamerajú na účinné vykonávanie nového viacročného programu na rozvoj 

oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Štokholmský program). Výzvou bude zabezpečiť 

dodržiavanie základných slobôd a ochranu súkromia a zároveň čo najvyššiu úroveň ochrany

a bezpečnosti v Európe. Nesmierne dôležité je dosiahnutie správnej rovnováhy medzi opatreniami 

na presadzovanie práva a opatreniami na ochranu práv jednotlivca, právneho štátu a pravidiel 

medzinárodnej ochrany. Ďalej sa upevní už vytvorená európska oblasť spravodlivosti. Prioritou 

budú mechanizmy, ktoré ľuďom umožnia prístup na súdy a zabezpečia spravodlivý a jednoduchý 

prístup k spravodlivosti. Osobitná pozornosť sa bude venovať uplatňovaniu všeobecnej zásady 

vzájomného uznávania a harmonizácie a konsolidácie právnych predpisov. Bude sa pokračovať

v ďalšom prehlbovaní schengenského priestoru a na základe dohodnutých kritérií aj v jeho 

rozširovaní.
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Jedným z kľúčových cieľov Európskej únie ostáva rozvoj pokrokovej a komplexnej európskej

politiky v oblasti prisťahovalectva a azylu. Základom pre ďalší vývoj v tejto oblasti, ako aj 

pre činnosť naplánovanú na vykonávanie globálneho prístupu k migrácii bude Európsky pakt

o prisťahovalectve a azyle, .

Najvyššou prioritou zostáva zlepšenie bezpečnosti v Únii a ochrana životov a bezpečnosti 

európskych občanov. Ďalej sa bude pokračovať v boji proti terorizmu, organizovanej

a cezhraničnej trestnej činnosti, obchodovaniu s ľuďmi a drogami, a to prostredníctvom účinnejšej 

spolupráce medzi členskými štátmi, inštitúciami EÚ a príslušnými agentúrami. V neposlednom 

rade sa ďalej posilní vonkajší rozmer týchto politík.

°

°     °

Bude sa pokračovať v procese rozširovania v kontexte obnoveného konsenzu o rozširovaní.

Jednou z priorít programu v tejto oblasti bude uzavretie prístupových rokovaní s Chorvátskom

a podpísanie a ratifikácia zmluvy o pristúpení. Bude prebiehať úsilie o vytvorenie podmienok, ktoré 

umožnia dosiahnuť udržateľnejší a viditeľnejší pokrok v prístupových rokovaniach s Tureckom.

Nadviaže sa na žiadosť o pristúpenie BJRM. Tri predsedníctva sa budú podľa ustanovení zmluvy 

zaoberať žiadosťami o pristúpenie, ktoré predložili Albánsko, Island a Čierna Hora.

EÚ bude pokračovať v posilňovaní európskej perspektívy západného Balkánu prostredníctvom 

procesu stabilizácie a pridruženia a solúnskej agendy. EÚ bude všetkými nástrojmi, ktoré má

k dispozícii, prispievať k stabilite a prosperite toho regiónu.

Bezpečnosť, stabilita a prosperita Európy sa bude takisto presadzovať prostredníctvom plného 

vykonávania európskej susedskej politiky s cieľom uľahčiť udržateľný hospodársky rozvoj

a stabilitu v tejto oblasti. Koordinovaným a vyrovnaným spôsobom sa posilní Východné 

partnerstvo, ako aj Únia pre Stredozemie.
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EÚ sa bude usilovať zlepšiť účinnosť, jednotnosť a viditeľnosť svojej vonkajšej činnosti s cieľom 

posilniť rozvoj autentického a účinného viacstranného systému. Zohľadnia sa pritom záujmy EÚ

a navrhne sa súbor neodňateľných hodnôt, na ktorých je založený spoločný projekt a bezpečnosť 

EÚ. Vytvorenie novej pozície vysokého predstaviteľa a zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu 

činnosť umožní posilniť úlohu EÚ na globálnej scéne. Naďalej sa budú rozvíjať vzťahy EÚ s jej 

najvýznamnejšími dvojstrannými a regionálnymi partnermi, najmä prostredníctvom 

organizovania stretnutí na najvyššej politickej úrovni.

Spoločná obchodná politika je aj naďalej dôležitým aspektom multilaterálnej činnosti EÚ. EÚ 

bude pokračovať v dvojakom prístupe, usilovať sa o globálnu, komplexnú a vyrovnanú dohodu 

na dauhaskom kole rokovaní a zároveň pokračovať vo vykonávaní regionálnych a dvojstranných 

obchodných dohôd a presadzovať ďalšie zlepšenie prístupu na trh.

Prioritou vonkajších vzťahov EÚ bude aj naďalej ochrana a presadzovanie ľudských práv

a základných slobôd a ich plné začlenenie do všetkých politík EÚ.

EÚ je najväčším svetovým darcom a obchodným partnerom a vzhľadom na túto pozíciu bude aj 

naďalej nabádať na plnenie medzinárodných záväzkov, pokiaľ ide o rozsah a kvalitu pomoci, ako aj 

na strategické partnerstvo s rozvojovými krajinami, najmä v súvislosti s rozvojovými cieľmi 

tisícročia. Osobitná pozornosť sa bude venovať potrebám rozvojových krajín v kontexte 

celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy. Mala by sa posilniť ich kapacita prispôsobovať sa 

zmene klímy a prostriedky, ktoré venujú zachovaniu biodiverzity, potravinovej bezpečnosti a trvalo 

udržateľnému rozvoju.
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Bude sa pokračovať v rozvíjaní civilných a vojenských spôsobilostí. Európska únia by mala byť 

schopná ďalej prispievať ku krízovému riadeniu a stabilizácii a riešeniu konfliktov prostredníctvom 

využívania uvedených spôsobilostí. EÚ bude pokračovať v úzkej spolupráci v oblasti krízového 

riadenia s Organizáciou Spojených národov, NATO, OBSE, AÚ a inými regionálnymi 

organizáciami.

Tri predsedníctva budú podporovať rozvoj konzulárnej ochrany pre všetkých európskych 

občanov, nielen mimo územia Európskej únie, ale aj počas ich pohybu a pobytu v iných členských 

štátoch.

°

°     °

Uvedené výzvy a ciele možno dosiahnuť len ak bude mať EÚ nástroje potrebné na realizáciu 

svojich ambícií.

Preskúmanie rozpočtu je príležitosťou prerokovať spôsoby prispôsobenia finančných prostriedkov 

Únie jej ambíciám s cieľom navrhnúť rozpočet, ktorý vychádza zo spoločných politík a odráža 

nové výzvy Únie.

Na účely vypracovania budúceho finančného výhľadu budú tri predsedníctva v spolupráci

s Komisiou diskutovať o budúcnosti zdrojov Únie a o politikách EÚ, napríklad v oblasti kohézie, 

poľnohospodárstva, energetiky, životného prostredia, výskumu, vývoja a inovácie, ako aj

o vonkajšej činnosti EÚ v súlade s ustanoveniami zmluvy a závermi Európskej rady z decembra 

2005.

Lisabonská zmluva, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2009, umožní Únii fungovať 

efektívnejšie a demokratickejšie, najmä vďaka zefektívneniu rozhodovacích postupov a novému 

právnemu základu, ktorý ponúka. Tri predsedníctva budú pokračovať v práci potrebnej 

na zabezpečenie toho, aby sa zmluva naplno a komplexne vykonávala.

***
**
*
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ČASŤ II

OPERAČNÝ PROGRAM

VŠEOBECNÉ ZÁLEŽITOSTI – HORIZONTÁLNE OTÁZKY

Nová zmluva

Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy poskytlo Únii nový právny rámec pre jej činnosť.

Prípravná práca zameraná na vykonávanie zmluvy umožnila jej hladké nadobudnutie platnosti.

Určitý počet ustanovení je ešte potrebné vykonať alebo finalizovať. Predseda Európskej rady, 

tri predsedníctva, Komisia a vysoký predstaviteľ preto budú v tejto práci bezodkladne pokračovať.

Mali by sa naplno využiť možnosti, ktoré nová zmluva ponúka, najmä pokiaľ ide o právo iniciatívy 

občanov, pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach a základných slobodách

a novú úlohu, ktorú majú vnútroštátne parlamenty.

Lisabonská stratégia na obdobie po roku 2010 (EÚ 2020)

Kľúčovou prioritou uvedených troch predsedníctiev bude revízia existujúcej lisabonskej stratégie.

Tri predsedníctva budú pracovať na rámci s cieľom riešiť výzvy, na ktorých európskym občanom 

najviac záleží, a to na základe návrhov Komisie týkajúcich sa lisabonskej stratégie na obdobie 

po roku 2010 a s prihliadnutím na prácu skupiny pre reflexiu pod vedením Felipeho Gonzáleza, 

ako aj na príspevok Európskeho parlamentu a konzultačných orgánov (EHSV, VR).

Politický rámec sa bude venovať budúcim hospodárskym, zamestnaneckým, sociálnym

a environmentálnym výzvam a otázke cieľov pre lisabonskú stratégiu na obdobie po roku 2010

s osobitým dôrazom na rast a zamestnanosť. Pokiaľ ide o správu vecí verejných, Európska únia 

bude pri riadení tohto procesu aj naďalej zohrávať centrálnu úlohu.
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Revízia existujúcej lisabonskej stratégie sa bude zaoberať všetkými aspektami vykonávacích 

mechanizmov vrátane správy vecí verejných a zapojenia rôznych zainteresovaných strán.

V následnosti na finančnú a hospodársku krízu, ako aj krízu v oblasti zamestnávania nová stratégia 

rozhodne zohľadní výsledky prvého preskúmania vplyvu Európskeho plánu na oživenie 

hospodárstva a vnútroštátnych plánov na oživenie hospodárstva. V rámci príslušných kapitol sa 

podrobnejšie vypracujú iné zložky a prvky lisabonskej stratégie na obdobie po roku 2010.

Zásadne dôležité je riadne fungovanie a prehĺbenie vnútorného trhu. Je našim spoločným cieľom 

dosiahnuť plne integrovaný vnútorný trh, na ktorom sa zabezpečí vykonávanie štyroch slobôd.

Zmena klímy/energetická bezpečnosť

Boj proti zmene klímy si vyžaduje transformáciu súčasného modelu rozvoja na model

s nízkouhlíkovými emisiami, vďaka čomu sa zníži závislosť od fosílnych palív. Zvýši to 

energetickú bezpečnosť a prispeje k posilneniu nových oblastí hospodárskej činnosti. Potrebné 

zníženie emisií skleníkových plynov a prispôsobenie sa zmene klímy sú vzájomne inkluzívne

a s prihliadnutím na túto skutočnosť je životne dôležité navrhnúť primeraný akčný plán, ktorý je 

koordinovaný a účinný. Týmto spôsobom činnosť s cieľom reagovať na zmenu klímy predstavuje 

príležitosť posilniť udržateľný rozmer odvetvových politík, z ktorých najdôležitejšia je energetická 

politika, dopravná politika, politika v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, kohézna politika, 

spoločná poľnohospodárska politika, spoločná politika v oblasti rybného hospodárstva, ako aj 

migračná politika a výsledné finančné implikácie. EÚ by mala tiež pokračovať vo svojej aktívnej 

úlohe pri posilňovaní medzinárodnej spolupráce.

Tri predsedníctva budú venovať maximálnu pozornosť nadviazaniu na kodanskú konferenciu.



16771/09 kg/ESH,IC/ro 17
DQPG SK

Je potrebné zintenzívniť úsilie o prepojenie a diverzifikáciu dodávateľov a zdrojov energie, ako aj 

dodávateľských trás, aby sa posilnila energetická bezpečnosť, ktorá je dôležitá pre hospodársky 

rozvoj EÚ. Mali by sa vyvinúť ďalšie pružné, účinné a transparentné mechanizmy reakcie na krízu

v prípade ropy a plynu s cieľom nájsť riešenie na prerušenie ich dodávok. Jedným z kľúčových 

spôsobov posilnenia energetickej bezpečnosti je energetická efektívnosť vrátane akčného plánu 

pre energetickú účinnosť. Je zásadne dôležité identifikovať a odstrániť prekážky pre investície 

do projektov v oblasti prepojenia, obnoviteľných zdrojov energie a udržateľného využívania 

fosílnych palív. Veľmi dôležitú úlohu v energetike zohrávajú vonkajšie vzťahy. Mala by sa 

rozvinúť diverzifikácia spôsobov a prostriedkov zabezpečovania energie. Únia bude preto 

vo svojich dialógoch o vonkajších energetických otázkach s dodávateľskými, tranzitnými

a spotrebiteľskými krajinami vystupovať jednotne.

Preskúmanie finančného rámca v polovici trvania/budúci finančný výhľad

Uvedené tri predsedníctva sa budú plne sústrediť na práve prebiehajúci proces preskúmania 

rozpočtu a politík EÚ. Tento proces predstavuje príležitosť prerokovať spôsoby prispôsobenia 

európskeho rozpočtu výzvam, ktorým musia všetky členské štáty čeliť. Výsledkom musí byť 

rozpočet, ktorý vychádza zo spoločných politík a odráža nové výzvy Únie.

V tejto súvislosti a na účely vypracovania budúceho finančného výhľadu tri predsedníctva

v spolupráci s Komisiou prediskutujú budúcnosť vlastných zdrojov, ciele stratégie EÚ 2020

a financovanie spoločných politík, ako napríklad v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, energetiky, 

životného prostredia, vonkajšej pomoci, kohéznej politiky a poľnohospodárstva. Uskutoční sa to

v súlade s ustanoveniami zmlúv a závermi Európskej rady z roku 2005.

Okrem toho sústredia tri predsedníctva svoje úsilie na zabezpečenie toho, aby sa rokovania

o vlastných zdrojoch a výdavkoch EÚ viedli súčasne a dodržiavala sa pri nich zásada dostatočnosti, 

postupnosti, rovnosti a solidarity a zároveň sa zachovala rovnováha medzi reformami a stabilitou 

výdavkov.
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Kohézna politika, územná celistvosť a rozvoj miest

Cieľom kohéznej politiky je prispieť k zníženiu rozdielov medzi úrovňou rozvoja jednotlivých 

regiónov, a položiť tak základy pre vyrovnaný a udržateľný hospodársky, sociálny a územný rozvoj.

Zostáva to dôležitou otázkou pre budúcnosť. Zároveň je to tiež dôležitým nástrojom na realizáciu 

jednotného trhu a jednotnej meny.

Tri predsedníctva sa budú usilovať rozvinúť rozsiahlu a hĺbkovú diskusiu o regionálnej politike 

po roku 2014. Bude to predstavovať príležitosť zanalyzovať a podrobne prediskutovať strategickú 

správu na rok 2010 a 5. správu o kohézii.

Predsedníctva pokročia v práci na budúcnosti politiky v tejto oblasti s osobitným dôrazom na jej 

štruktúru a zjednodušenie jej pravidiel a postupov. Budú spolupracovať s cieľom prehodnotiť

a zrevidovať aspekty územného rozmeru kohéznej politiky a územného programu, ktorý sa má 

prijať v roku 2011.

Pokiaľ ide o rozvoj miest, uvedené tri predsedníctva budú pokračovať vo vykonávaní Lipskej 

charty. Medzi prioritné témy bude patriť regenerácia miest, mestský rozmer zmeny klímy, 

hospodárska kríza a demografické výzvy.

Pokiaľ ide o politiky v oblasti bývania, najmä v mestských oblastiach, predsedníctva sa zamerajú 

na otázky, ako je sociálna súdržnosť, kvalita bývania a energetická účinnosť budov, a najmä 

na programy regenerácie miest.
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Podunajská stratégia

Európska rada vyzvala v júni 2009 Komisiu, aby do konca roku 2010 predložila stratégiu EÚ 

pre podunajskú oblasť. Uvedené tri predsedníctva budú pokračovať v tejto iniciatíve, čo 

zodpovedá cieľom trvalo udržateľného rozvoja. Osobitnými výzvami je potrebné sa zaoberať 

integrovaným spôsobom a zároveň rešpektovať okolnosti v jednotlivých členských štátoch. V tejto 

súvislosti sa budú určite riešiť environmentálne, dopravné, socio-ekonomické aspekty a aspekty 

týkajúce sa kultúrneho rozvoja tohto regiónu, ako aj vonkajší rozmer tejto stratégie a zahrnú sa 

všetky štáty zapojené do procesu podunajskej spolupráce. Uvedené aspekty by mali dopĺňať už 

existujúce politiky EÚ v tejto oblasti.

Najodľahlejšie regióny

Uvedené tri predsedníctva považujú za potrebné preskúmať možnosť vytvorenia novej stratégie 

EÚ pre najvzdialenejšie regióny v súlade s parametrami ustanovenými v oznámení Komisie

s názvom Najvzdialenejšie regióny: výhoda pre Európu zo 17. októbra 2008. V tejto súvislosti 

očakávajú prijatie návrhov zo strany Komisie.

Integrovaná námorná politika

Uvedené predsedníctva pokročia v práci na dosiahnutí integrovanej námornej politiky EÚ

a začnú prácu na návrhoch a iniciatívach načrtnutých v modrej knihe, ktorú predložila Komisia.
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Rozširovanie

Tri predsedníctva pokročia v práci na rozširovaní v súlade so závermi Európskej rady

z decembra 2006.

V prípade, že sa uzavrú prístupové rokovania s Chorvátskom, tri predsedníctva zabezpečia rýchlu 

finalizáciu zmluvy o pristúpení a hladkú integráciu nového členského štátu. Bude sa aktívne 

pokračovať v prístupových rokovaniach s Tureckom v súlade s príslušnými závermi Rady; zároveň 

sa nadviaže na žiadosť o pristúpenie BJRM.

Podľa ustanovení zmluvy sa preskúmajú žiadosti o pristúpenie, ktoré predložili Albánsko, Island

a Čierna Hora.
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HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ VECI

Koordinácia hospodárskej politiky

V období, keď po finančnej kríze a z nej vyplývajúcej recesie, nastupuje oživenie, bude potrebné, 

aby Rada venovala pozornosť zabezpečeniu jednotného a koordinovaného prístupu k obnoveniu 

podmienok pre masívny a udržateľný rast. V rámci tohto prístupu by sa mali riešiť štrukturálne 

nedostatky v hospodárstve a mala by sa posilniť miera potenciálneho rastu, vychádzajúc z pevného

základu, ktorým je makroekonomická stabilita, prostredníctvom komplexnej stratégie 

štrukturálnych zlepšení. Tri predsedníctva sa zamerajú najmä na nadviazanie na európsky plán 

na oživenie hospodárstva vrátane finančných záchranných plánov, primeraného ukončenia štátnych 

podporných opatrení, rozpočtových politík a štrukturálnych reforiem. Osobitná pozornosť by sa 

mala venovať koordinácii hospodárskej politiky, vytváraniu synergií, boju proti pretrvávajúcim 

prípadom narušenia jednotného trhu a zabezpečeniu rovnakých podmienok pre všetkých, ktoré 

budú primerané a účinné; veľmi dôležité sú aspekty jednotného trhu.

Tri predsedníctva zabezpečia, aby sa Pakt stability a rastu naďalej uplatňoval hospodársky 

zdravým spôsobom a prispieval k postupnému preorientovaniu fiškálnych politík smerom

k udržateľnosti. Bude potrebné vykonať ďalšie kroky na to, aby sa vytvoril základ pre vyrovnanejší 

udržateľný rast. V tejto súvislosti budú tri predsedníctva klásť zvláštny dôraz na stratégie 

ukončenia angažovanosti, ktorých cieľom je uľahčiť návrat k normálnym podmienkam na trhoch

a zabrániť zvráteniu pokroku dosiahnutého pri stabilizácii finančného sektora. Tieto stratégie 

zabezpečia konzistentnosť medzi krátkodobými opatreniami, ktorých cieľom je podporovať

a udržať oživenie hospodárstva, a kľúčovými požiadavkami na zvýšenie kvality verejných financií

a vytvorenie primeraných rezerv na pokrytie nákladov súvisiacich so starnutím obyvateľstva. Mali 

by sa vykonávať koordinovaným spôsobom s prihliadnutím na špecifickú situáciu jednotlivých 

krajín.
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Finančné trhy a finančné služby

Toto odvetvie sa v najbližšej budúcnosti zameria na koordináciu balíkov na podporu finančného 

sektora a stratégie jej ukončenia s cieľom zohľadniť prípadné vedľajšie účinky.

EÚ už prijala nebývalé opatrenia na obnovenie stability finančných trhov a obnovenie toku úverov.

Je ich potrebné doplniť o rozsiahlu reformu regulácie finančných služieb s cieľom zabrániť 

opakovaniu krízy a obnoviť dôveru vo finančný sektor. Dôraz sa bude klásť na opatrenia 

na podporu správneho chovania, čestnosti a transparentnosti a na zabránenie hrozbám pre celý 

systém a prijímaniu nadmerných rizík.

Nanajvýš dôležitý je nový európsky rámec pre makrodohľad a mikrodohľad nad obozretným 

podnikaním. Na mikroúrovni je naliehavo potrebné zriadiť európske orgány dohľadu pre sektor 

bankovníctva, poisťovníctva a cenných papierov. Na makroúrovni bude monitorovať a posudzovať 

prípadné hrozby pre finančnú stabilitu Európsky výbor pre systémové riziká. Tento nový orgán by 

mal byť plne funkčný do konca roka 2010. Aby sa zabránilo opakovaniu krízy, prioritou by mala 

byť medzinárodná koordinácia na makroekonomickej úrovni založená na úzkej spolupráci medzi 

IMF, FSB a orgánmi dohľadu.

Z dlhodobejšieho hľadiska by sa mala práca zamerať na odstránenie nedostatkov v regulácii 

finančných služieb, ktoré odhalila finančná kríza. Aby sa zabezpečili rovnaké podmienky 

pre všetky subjekty v oblasti finančných trhov a finančných služieb, EÚ musí v záujme podpory 

globálne stabilných a konkurenčných trhov vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie toho, 

aby sa zavádzanie akýchkoľvek nových opatrení v oblasti finančných trhov a služieb riadne 

koordinovalo s inými kľúčovými aktérmi na trhu a neviedlo k nekalej hospodárskej súťaži.
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Medzinárodné aspekty

Bude potrebné zabezpečiť nadviazanie na dohodu o zmene klímy (konferencia UNFCC

v Kodani).

V roku 2010 sa nadviaže na preskúmanie mandátu EIB na poskytovanie vonkajších úverov

v polovici jeho trvania.

Tri predsedníctva budú pozorne sledovať a koordinovať pozície EÚ v prebiehajúcom procese G20 

na úrovni ministrov financií, ako aj na najvyššej úrovni, s cieľom zabezpečiť vykonávanie dohôd, 

ktoré sa dosiahli na stretnutiach vedúcich predstaviteľov krajín G20 vo Washingtone, Londýne

a Pittsburgu, a nadviazať na ne. Predsedníctvo bude zohrávať aktívnu úlohu v tomto procese tak, 

že pomôže formulovať pozície, ktoré EÚ zaujme na stretnutiach skupiny G20, a bude prezentovať

a hájiť záujmy EÚ. Nadväzujúc na výraznú angažovanosť EÚ vo vykonávaní akčného plánu G20 

dohodnutého v novembri 2008 sa tri predsedníctva budú zo všetkých síl usilovať zabezpečiť, aby 

EÚ zostala v popredí vykonávania opatrení G20.

Medzinárodné fóra, ako napríklad ASEM a Únia pre Stredozemie, sa budú tiež zaoberať 

finančnými otázkami.
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Zdaňovanie

V oblasti nepriameho zdaňovania budú tri predsedníctva klásť prioritu na modernizáciu pravidiel 

spoločného systému dane z pridanej hodnoty a boj proti daňovým podvodom. Pokiaľ ide o systém 

DPH, je potrebné pokračovať v práci týkajúcej sa finančných a poisťovacích služieb, na pravidlách 

fakturácie a na uplatňovanie DPH na poštové služby. Zámerom predsedníctiev je vrátiť sa k návrhu

o režime DPH pre cestovné agentúry. Pokiaľ ide o otázku boja proti daňovým podvodom, bude sa 

diskutovať o zavedení mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti s cieľom zabrániť podvodom

v súvislosti s kvótami na emisie skleníkových plynov. Aktívne sa bude pokračovať v práci na 

prepracovaní nariadenia o administratívnej spolupráci v oblasti DPH. Po obdržaní návrhu Komisie 

sa osobitné úsilie vynaloží pri revízii smernice o zdaňovaní energie.

Pokiaľ ide o priame zdaňovanie, tri predsedníctva budú pokračovať v práci na návrhu na zlepšenie 

fungovania mechanizmu zdaňovania výnosov z úspor v rámci EÚ a s tretími krajinami. Budú sa tiež 

usilovať o finalizáciu nových smerníc o administratívnej spolupráci v oblasti daňových výmerov

a vzájomnej pomoci pri vymáhaní daní. Tri predsedníctva sa budú usilovať dosiahnuť dohodu

s tretími krajinami o spolupráci a výmene informácii v otázkach priameho zdaňovania, ako aj 

dosiahnuť široké akceptovanie zásad dobrej správy v oblasti zdaňovania. Tri predsedníctva budú

naďalej podporovať činnosť skupiny pre kódex správania v oblasti odstraňovania opatrenia vedúce

k škodlivej daňovej konkurencii a presadzovať opatrenia uvedené v jej balíku činností, najmä

v oblasti boja proti zneužívaniu, prepojení s tretími krajinami, transparentnosti a výmeny informácií

v oblasti transferového oceňovania a administratívnych postupov. Napokon by sa mohlo

pokračovať v práci na lepšej koordinácii vnútroštátnych daňových systémov.

Lisabonská stratégia na obdobie po roku 2010 

Obnovenie lisabonskej stratégie je komplexnou úlohou, ktorá zahŕňa mnohé zloženia Rady a natiahne 

sa na obdobie uvedených troch predsedníctiev. Obnovená stratégia nadviaže na posúdenie súčasnej 

lisabonskej stratégie a mala by zohľadniť dôsledky súčasnej celosvetovej hospodárskej a finančnej 

krízy a výzvy s ňou spojené a slúžiť dlhodobým cieľom Únie.
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Silná stratégia kľúčovej hospodárskej politiky je zásadne dôležitá, ak má EÚ udržať úroveň 

potenciálneho rastu a zabezpečiť udržateľnú prosperitu. Kríza spolu so starnutím nášho obyvateľstva 

vedie k tomu, že rozsiahly a spoľahlivý program hospodárskej reformy je teraz ešte dôležitejší ako

v období predchádzajúcej lisabonskej stratégie.

Po tom, ako sa dostanú z krízy, budú mať jednotlivé členské štáty odlišnú hospodársku a štrukturálnu 

situáciu, takže proces stanovenia usmernení bude musieť byť dostatočne pružný, aby vyhovel ich 

individuálnym potrebám a zároveň naďalej sledoval všeobecné ciele, ktorými je dlhodobé zvýšenie 

konkurencieschopnosti, udržateľnosti a prosperity.

Rozpočet EÚ

Hneď, ako Komisia predloží svoje oznámenie, budú tri predsedníctva venovať osobitnú pozornosť 

preskúmaniu rozpočtu EÚ. Po tom, čo Komisia predloží svoj návrh, začne sa práca na revízii 

nariadenia o rozpočtových pravidlách. Ku koncu 18-mesačného obdobia sa môže začať prípravná 

práca na ďalšom finančnom výhľade. Po tom, čo Komisia predloží nariadenie o viacročnom 

finančnom rámci a iné záležitosti týkajúce sa nového rozpočtového postupu, začnú tieto 

predsedníctva pracovať na tejto dôležitej otázke. Na základe správy Komisie sa preskúma sa 

rozhodnutie o „vlastných zdrojoch“.

Štatistika

Uvedené tri predsedníctva budú presadzovať vykonávanie Európskeho kódexu postupov, najmä 

pokiaľ ide o zvýšenie kvality, spoľahlivosť a transparentnosť tvorby štatistiky.
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V súlade s cieľom znížiť administratívne zaťaženie podnikov o 25 % do roku 2012 budú tri 

predsedníctva nabádať na politiky s cieľom znížiť zaťaženie respondentov a zlepšiť rovnováhu 

medzi nákladmi a prínosmi a zároveň vybaviť žiadosti o štatistické informácie od používateľov 

štatistík. Aby sa tento cieľ dosiahol, mali by sa tieto politiky zamerať na zintenzívnenie používania 

nástrojov informačných a komunikačných technológií. V tejto súvislosti je osobitne dôležité 

presadzovať podnikové systémy zberu údajov a používanie systémov elektronickej výmeny 

štatistických údajov.
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KONKURENCIESCHOPNOSŤ

Jednotný trh

Vnútorný trh je aj naďalej jadrom európskej integrácie a ako taký si zaslúži nepretržitú pozornosť

všetkých aktérov na úrovni EÚ. Tri predsedníctva preto vynaložia všetko svoje úsilie na to, 

aby prijali akékoľvek iniciatívy alebo vykonávali prácu s cieľom chrániť, posilňovať a dobudovať 

vnútorný trh a zlepšovať jeho fungovanie.

Tri predsedníctva budú pokračovať v prebiehajúcom preskúmaní jednotného trhu 

prostredníctvom podpory voľného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu. Naplno využiť potenciál 

vnútorného trhu je základným nástrojom obnovy hospodárskeho rastu s prínosom pre podniky, 

ako aj spotrebiteľov. Preskúma sa možnosť zrušenia prechodných období, ktoré obmedzujú voľný 

pohyb pracovníkov z nových členských štátov.

Vykonávanie smernice o službách je kľúčovým prvkom pri dobudovaní vnútorného trhu v oblasti 

služieb, ako aj zlepšení konkurencieschopnosti v celej Európe. Predsedníctva budú preto 

presadzovať účinný a transparentný proces vzájomného hodnotenia ustanovený v článku 39 

smernice, ktorý umožní vytvárať politické závery založené na dôkazoch, pomôže zabezpečiť jej 

vysoko kvalitné vykonávanie vo všetkých členských štátoch a v decembri 2010 vyústi do súhrnnej 

správy Komisie, ktorú budú v prípade potreby sprevádzať návrhy na ďalšie iniciatívy.

Lepšia regulácia je pretrvávajúcim problémom a bude preto jednou z priorít programu troch 

predsedníctiev. Ústredným cieľom bude aj naďalej zlepšenie regulačného prostredia v Európe.

Je potrebné vynakladať úsilie na zabezpečenie dosiahnutia cieľa, ktorým je zníženie 

administratívneho zaťaženia európskych podnikov o 25 % do roku 2012. V tejto súvislosti bude 

dôležitá elektronická štátna správa, ktorej cieľom je znížiť administratívne zaťaženie. Predsedníctva 

budú v širšej miere využívať komplexné posúdenia vplyvu v oblasti prijímania rozhodnutí

a zamerajú sa na prípadné zlepšenie tohto nástroja, napríklad prostredníctvom hodnotenia posúdení

vplyvu a zlepšenia procesu konzultácií.
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Tri predsedníctva považujú zároveň za potrebné zlepšiť súčasný program zjednodušovania.

Okrem toho budú presadzovať výmenu skúseností a najlepších postupov medzi verejnými správami 

členských štátov, najmä pokiaľ ide o metódy, prostriedky a spôsoby zníženia administratívneho 

zaťaženia na vnútroštátnej úrovni. Tri predsedníctva očakávajú prípadné nové iniciatívy Komisie

v oblasti lepšej regulácie (tzv. „inteligentná regulácia“) a budú naďalej vypracovávať správy

o pokroku alebo závery.

V oblasti hospodárskej súťaže sa očakáva, že Komisia v nadväznosti na Bielu knihu – žaloby

o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel ES predloží v prvom polroku 2010 

legislatívny návrh, čím sa začne intenzívna práca na tejto iniciatíve.

V nadväznosti na správu Komisie z apríla 2009 o fungovaní nariadenia 1/2003 by sa počas 

funkčného obdobia troch predsedníctiev mohla uskutočniť jeho prípadná revízia.

Vzhľadom na mandát, ktorým Rada poveruje Komisiu začať rokovania s Kanadou o dohode

o spolupráci a výmene informácií pri vyšetrovaniach v oblasti hospodárskej súťaže, sa tri 

predsedníctva v čo najväčšej možnej miere vynasnažia dosiahnuť dohodu a zabezpečiť podpísanie 

dohody o spolupráci s Kanadou do konca svojho funkčného obdobia.

Vykonávanie nového legislatívneho rámca (balík o tovaroch) je jedným z kľúčových prvkov, 

ktoré môžu zlepšiť potenciál vnútorného trhu. Tri predsedníctva budú pokračovať v práci 

prebiehajúcej v súvislosti s priemyselnými výrobkami.

Okrem toho budú uvedené tri predsedníctva presadzovať podporu nástrojov IKT, zlepšenie prístupu 

MSP na vnútorný trh, vytvorenie dynamickejšieho podnikateľského prostredia, zlepšenie 

konkurencieschopnosti EÚ a verejného obstarávania vrátane ekologického a inovačného verejného 

obstarávania.
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V oblasti práva obchodných spoločností sa bude osobitná pozornosť venovať návrhom na 

zjednodušenie. Očakáva sa, že Komisia predloží návrh na zjednodušenie 4. a 7. (účtovnej) smernice

o práve obchodných spoločností.

Zároveň, vzhľadom na to, že sa v najbližšej budúcnosti majú preskúmať smernica o prevzatí

a nariadenie o SE, tri predsedníctva očakávajú, že Komisia predloží správy o týchto dvoch otázkach

s cieľom začať konzultácie a, v prípade potreby, nadviazať na tieto záležitosti. V prípade, 

že sa rokovania o návrhu nariadenia o štatúte európskej súkromnej spoločnosti neukončia skôr, 

tri predsedníctva vynaložia všetko úsilie o dosiahnutie dohody o tomto návrhu.

Otázky konkurencieschopnosti a priemyselná politika

Lisabonská stratégia na obdobie po roku 2010 bude kľúčovou prioritou uvedených troch 

predsedníctiev. Cieľom bude konštruktívnym spôsobom prispieť k tejto diskusii v súvislosti 

so strategickými prioritami a prípravou programov. Tri predsedníctva nadviažu na rôzne 

preskúmania v polovici trvania programov, ktoré budú k dispozícii na začiatku roka 2010; zároveň 

bude potrebné zhodnotiť plány na oživenie hospodárstva, najmä európske iniciatívy, a vyvodiť 

poučenia pre budúce politiky a finančný výhľad.

V tejto súvislosti a vzhľadom na výzvy, ktoré predstavuje globalizácia, si bude osobitnú pozornosť 

vyžadovať vonkajší rozmer konkurencieschopnosti. Vzhľadom na jej prierezový charakter sa bude 

táto téma riešiť v úzkom prepojení s rôznymi tematickými prioritami uvedených troch 

predsedníctiev. Cieľom je umožniť európskym podnikom využiť príležitosti, ktoré prináša 

globalizácia a otvorenie vonkajších trhov, ale aj reagovať na hrozby v oblasti 

konkurencieschopnosti, ktoré sú s týmto vývojom späté.
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Vysokou prioritou bude aj nadviazanie na oznámenie Komisie o prístupe k surovinám.

Cieľom predsedníctiev bude priniesť konkrétny príspevok v súvislosti s udržateľnými politickými 

iniciatívami, presadzovať ekologické inovácie a rozvoj konkurencieschopného ekologického 

hospodárstva, najmä na účely lisabonskej stratégie na obdobie po roku 2010 a oživenia európskeho 

hospodárstva, napríklad presadzovať ekologické autá a autá na elektrický pohon.

Predsedníctva budú mimoriadnu pozornosť venovať výzvam v oblasti konkurencieschopnosti 

spojeným s politikami v oblasti životného prostredia a klímy. V tejto súvislosti sa bude osobitná 

pozornosť venovať zabráneniu riziku úniku uhlíka a umiestneniu mimoriadne energeticky 

náročného priemyslu.

MSP

Pre uvedené tri predsedníctva bude významnou prioritou monitorovanie a hodnotenie vykonávania 

iniciatívy „Small Business Act“ a jej akčného plánu s cieľom prispieť k diskusii o politike v oblasti 

MSP na obdobie po roku 2010. Cieľom je ďalej posilniť politiky v oblasti MSP a riadne ich 

zohľadniť v rámci lisabonskej stratégie na obdobie po roku 2010. Naše úvahy sa zamerajú na 

výzvy ako napríklad globalizácia, prístup k financiám, zlepšovanie zručností, udržateľný rozvoj, 

prevod podnikov, tvorba sietí, inovácia, podnikanie.

Inovácia a duševné vlastníctvo

V úzkej spojitosti s úvahami o lisabonskej stratégii v období po roku 2010, budúcimi politikami

v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ako aj priemyslu, a v nadväznosti na návrhy Komisie, 

uvedené tri predsedníctva zároveň prispejú k diskusii o budúcej európskej inovačnej politike a jej 

nástrojoch, s osobitným dôrazom na klastrové politiky (medzinárodný rozmer, podniky prepojenia, 

výskum, vývoj a inovácie a odborná príprava, monitorovanie a hodnotenie), vedúce trhy, 

normalizáciu, boj proti falšovaniu a pirátstvu.
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Európska normalizácia je dôležitá pre inováciu a konkurencieschopnosť nášho priemyslu.

V oblasti duševného a priemyselného vlastníctva bude jednou z hlavných priorít posilnenie práv 

duševného vlastníctva, okrem iného prostredníctvom vývoja strediska pre sledovanie falšovania

a autorského pirátstva. Okrem toho sa tri predsedníctva zo všetkých síl vynasnažia o dosiahnutie 

komplexnej dohody o jednotnom systéme patentového sporového konania a nariadení o patente 

EÚ. S veľkým záujmom tiež očakávajú preskúmanie ochrannej známky EÚ zo strany Komisie.

Záverom budú venovať osobitnú pozornosť očakávaným návrhom Komisie v oblasti autorského 

práva s cieľom zriadiť európsky rámec, ktorý podporuje digitalizáciu materiálu chráneného 

autorským právom, a zároveň tieto práva plne dodržiavať. V tejto súvislosti predsedníctva 

očakávajú, že sa začne práca na ohlasovaných iniciatívach Komisie v súvislosti s ochranou diel,

v prípade ktorých nie je známy držiteľ autorských práv.

Výskum, vývoj a inovácie

Uvedené tri predsedníctva plne zohľadnia význam výskumu, vývoja a inovácií v obnovení 

lisabonskej stratégie na obdobie po roku 2010.

S cieľom podporiť konkurencieschopnosť Európy a riešiť závažné spoločenské a technologické 

výzvy zostane prioritným cieľom vývoj a upevnenie Európskeho výskumného priestoru (ERA) 

prostredníctvom úzkej interakcie medzi politikami v oblasti vysokoškolského vzdelávania, 

výskumu a inovácií.

Predsedníctva preto budú pracovať na návrhu budúcej úlohy (budúcich úloh) a/alebo politických 

cieľov, aby sa skoordinovalo politické úsilie EÚ a členských štátov na obdobie po roku 2010.

Podporia vývoj a vykonávanie súboru ukazovateľov na monitorovanie pokroku smerom k plnej 

realizácii ERA. Zdôrazní sa význam ERA pre rozvíjajúce sa a udržateľné hospodárstvo

a spoločnosť.
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Predsedníctva budú presadzovať posilnené riadenie ERA, tak, že umožnia účinnejšiu koordináciu 

európskych, vnútroštátnych a regionálnych politík a programov, konkrétne rámcového programu 

pre konkurencieschopnosť a inovácie a rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj,

a umožnia účinnejšie a efektívnejšie investície do výskumu a inovácií v Európe. V tejto súvislosti 

ďalej rozvinú kroky, ktoré povedú k hodnotiacej kultúre vrátane prognostických štúdií a posúdení 

vplyvu, konkrétne následných posúdení vplyvu, ktoré pokryjú všetky relevantné opatrenia v oblasti 

výskumnej politiky v ERA.

Navyše sa bude osobitná pozornosť venovať analýze preskúmania siedmeho rámcového 

programu v polovici trvania a bude sa pokračovať v rokovaniach o návrhu a predbežnom 

posúdení vplyvu budúceho rámcového programu. Okrem toho sa uskutoční preskúmanie štruktúry

a mechanizmov Európskej rady pre výskum a spoločných podnikov (IMI, ARTEMIS, ENIAC, 

ČISTÉ NEBO). Osobitná pozornosť sa bude venovať zapojeniu priemyslu, najmä MSP v súvislosti

s cieľom dosiahnuť aspoň 15 % účasť MSP a zjednodušiť administratívne postupy a postupy 

finančnej kontroly.

Dôležitým nástrojom budú verejno-súkromné partnerstvá, najmä v oblasti energetiky, energeticky 

účinných budov, tovární budúcnosti, ekologických áut a budúceho internetu založené na súbore 

spoločných rámcových pravidiel.

Ako súčasť ďalšej koordinácie európskych, vnútroštátnych a regionálnych politík by sa mala 

osobitná pozornosť venovať vykonávaniu spoločnej tvorby programov prostredníctvom výberu

a realizácie prvého zoznamu tém a podrobných dojednaní o spolupráci a koordinácii cezhraničného 

financovania.

Významnou horizontálnou témou je úloha regiónov v oblasti výskumu a európskej politiky

v oblasti vedy. Tri predsedníctva zdôraznia význam regionálneho rozmeru vývoja a vykonávania 

politík v oblasti inovácií a výskumu a nadviazania na ne, najmä politík, ktoré sa môžu vzájomne 

dopĺňať s iniciatívami spolufinancovanými zo štrukturálnych fondov.
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Zásadne dôležité je účinné vykonávanie voľného pohybu znalostí v rámci ERA (piatej slobody).

Prijmú sa ďalšie kroky v nadväznosti na európske partnerstvo s cieľom urýchliť pokrok 

pri zatraktívnení výskumného povolania a pritiahnutí najlepších mozgov sveta do európskych 

výskumných ústavov a univerzít.

Tri predsedníctva budú pozorne sledovať vykonávanie znalostného trojuholníka vrátane prvých 

znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS) Európskeho inovačného a technologického 

inštitútu (EIT). Okrem toho budú venovať intenzívnu pozornosť vykonávaniu iniciatív prijatých

v rámci nového európskeho plánu pre inovácie.

Tri predsedníctva budú pozorne sledovať pokrok v realizácii celoeurópskych výskumných 

infraštruktúr uvedených na cestovnej mape ESFRI a budú presadzovať rozvoj stredných 

výskumných infraštruktúr, ktoré sú prepojené.

Na programe bude aj príprava 8. rámcového programu EURATOM-u s osobitným dôrazom 

na projekt ITER a rokovanie o ňom.

Tri predsedníctva podporia rozvoj vesmírnej politiky EÚ.

Colníctvo

V roku 2010 sa bude pokračovať v rokovaniach o protokole k Rámcovému dohovoru o kontrole 

tabaku a nezákonnom obchodovaní s tabakovým výrobkami, pričom počas obdobia uvedených 

troch predsedníctiev sa očakáva dosiahnutie výsledkov. V oblasti kontroly drogových prekurzorov 

sa práve začali rokovania s Ruskom, ktoré sa pravdepodobne ukončia v roku 2010.

V centre pozornosti troch predsedníctiev zostane uľahčenie obchodu a posilnenie dodávateľského 

reťazca. Bude sa pokračovať v rokovaniach na dvojstrannej a medzinárodnej úrovni o vzájomnom 

uznávaní obchodných programov.
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V oblasti ochrany práv duševného vlastníctva budú tri predsedníctva monitorovať vykonávanie 

akčného plánu pre colníctvo Spoločenstva na obdobie rokov 2009 – 2010 (práva duševného 

vlastníctva) a zaoberať sa revíziou nariadenia o falšovaní. Bude sa pokračovať v rokovaniach

o mnohostrannej obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA), konkrétne o opatreniach 

týkajúcich sa kontroly hraníc (prvé kolo je naplánované na január 2010 v Mexiku). V rámci 

preskúmania nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003 o prijatí opatrení pri tovare, 

pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré 

sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili, 

by sa mohol predĺžiť návrh nariadenia, ktorým sa uvedené nariadenie zmení a doplní.

Závery Rady o colných kontrolách sa prijmú na základe správy Komisie ohlásenej v záveroch Rady

o stratégii pre nadviazanie na rozvoj colnej únie.

Cestovný ruch

Na základe novej zmluvy podporia predsedníctva koordinovanú činnosť v oblasti politík a opatrení 

EÚ týkajúcich sa odvetvia a činností cestovného ruchu. Na tento účel budú nabádať na vytvorenie 

komplexného rámca pre politiku v oblasti cestovného ruchu s primeranými nástrojmi na 

financovanie činnosti EÚ v tejto oblasti.

Predsedníctva uznávajú horizontálny význam cestovného ruchu ako hospodárskeho odvetvia, ktoré 

významne prispieva k tvorbe pracovných miest a rastu. Budú podporovať začleňovanie aspektov 

cestovného ruchu do ostatných relevantných politík EÚ, pričom sa budú konkrétne venovať 

odbornej príprave, zamestnanosti a sociálnym záležitostiam týkajúcim sa cestovného ruchu, jeho 

úlohe pri kvalite života, inovácii cestovného ruchu, otázke environmentálnej udržateľnosti

a cestovného ruchu, ochrane spotrebiteľov, ekonomickým a daňovým záležitostiam v odvetví 

cestovného ruchu, turistickým vízam a bezpečnosti, doprave a mobilite v oblasti cestovného ruchu.

Predsedníctva budú presadzovať sociálne zodpovedný model európskeho cestovného ruchu 

založený na solidarite, ako aj súbor podmienok a zásad alebo kódexov dobrých postupov, 

aby sa zabezpečila kompatibilita rozvoja cestovného ruchu s hospodárskou, sociálnou

a environmentálnou udržateľnosťou v súlade s cieľmi ustanovenými v oznámení Komisie

s názvom Agenda pre udržateľný a konkurencieschopný európsky cestovný ruch.
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ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNA POLITIKA, ZDRAVIE A SPOTREBITEĽSKÉ 
ZÁLEŽITOSTI

Európske hospodárstvo dostáva na cestu oživenia, a tak je potrebné zabezpečiť, aby bol rast 

udržateľný a v prospech všetkých. Musí sa riešiť vplyv recesie na zamestnanosť a sociálnu situáciu

a v tomto procese sa musia uskutočniť štrukturálne reformy.

Reakcia Európskej únie na tieto výzvy sa bude zakladať na týchto kľúčových prioritách: podpora 

zamestnanosti a podnikania; boj proti štrukturálnej a dlhodobej nezamestnanosti; podpora 

sociálneho začlenenia s dôrazom na najzraniteľnejšie skupiny; zabezpečenie vysokej úrovne 

systémov sociálnej ochrany; činnosť zameraná na rovnosť príležitostí a boj proti všetkých formám 

diskriminácie, ako aj posilnenie sociálneho dialógu na všetkých úrovniach.

Tri predsedníctva budú venovať prioritnú pozornosť sociálnej Európe. Počas ich funkčného obdobia 

dôjde k diskusii, koordinácii a spusteniu zásadných stratégií. Lisabonská stratégia po roku 2010 

plne zohľadní Európsku stratégiu zamestnanosti a Európsky sociálny program, ako aj 

nadchádzajúce iniciatívy, akými sú nový plán uplatňovania rovnosti žien a mužov (2011 – 2015), 

nadviazanie na Európsky pakt pre rodovú rovnosť, nová stratégia pre osoby so zdravotným 

postihnutím (2010 – 2017) a preskúmanie stratégie Spoločenstva pre zdravie a bezpečnosť pri práci

v polovici trvania (2007 – 2012).

Lisabonská stratégia na obdobie po roku 2010 

Pokiaľ ide o sociálny rozmer lisabonskej stratégie po roku 2010, sústredí sa na zamestnanosť

a sociálnu súdržnosť s náležitým zreteľom na rodovú rovnosť.

Po finančnej kríze sa prehodnotí efektívnosť európskych finančných nástrojov (Európsky sociálny 

fond, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii), ktoré sú určené na sledovanie cieľov 

zamestnanosti a iných sociálnych cieľov.
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Finalizácia a spustenie lisabonskej stratégie po roku 2010 si vyžaduje dobrú koordináciu medzi 

rozličnými zloženiami Rady.

Na dosiahnutie všeobecných cieľov lisabonskej stratégie po roku 2010 je nevyhnutná aktívna úloha 

sociálnych partnerov. Tri predsedníctva sa preto zamerajú na zlepšenie úlohy a viditeľnosti 

sociálneho samitu tripartity.

Európska stratégia zamestnanosti

Na základe európskej stratégie zamestnanosti (EES) by mali činnosti simultánne reagovať 

na krátkodobé výzvy, akými sú zvyšovanie nezamestnanosti a nevyváženosť pracovného trhu, 

ktoré sú spôsobené recesiou, a na dlhodobé výzvy, akými sú globalizácia, starnutie obyvateľstva, 

dôsledky zmeny klímy a nárast dôležitosti zručností a inovácie.

Kľúčovými cieľmi sú plná zamestnanosť (viac pracovných miest), kvalitné zamestnanie (lepšie 

pracovné miesta) a zásady efektívnej správy. V tomto kontexte je potrebné vypracovať súvislú 

metodiku, aby sa mohli prijať spoločné usmernenia a odporúčania k politikám zamestnanosti 

členských štátov, ako aj podporiť vzájomné učenie sa.

Okrem práce na celkovom politickom rámci sa budú tri predsedníctva zaoberať aj týmito 

kľúčovými otázkami: zlepšenie predvídania a zosúladenia zručností s potrebami pracovného trhu;

podpora rozvoja zelených pracovných miest; podpora praktického a vyváženého zavádzania 

spoločných zásad flexiistoty; zlepšenie účasti na trhu práce, najmä žien, mladých ľudí a tých, 

čo vstupujú na pracovných trh, starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím a iných 

zraniteľných skupín; riešenie nenahlásenej práce, nelegálnej práce a čiernej ekonomiky, ako aj 

zlepšenie podmienok samozamestnávania.
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Pokiaľ ide o kvalitu zamestnania, preštuduje sa preskúmanie stratégie Spoločenstva pre zdravie

a bezpečnosti pri práci v polovici trvania (2007 – 2012). V tomto kontexte budú dôležité špecifické 

iniciatívy EÚ, ktoré sa týkajú okrem iného rizík pre kostrovo-svalový systém, zranení spôsobených

injekčnými ihlami a zákazu tabaku na pracovisku.

Európsky sociálny program

Nadchádzajúcich 18 mesiacov bude kľúčovým obdobím v oblasti podpory sociálneho pokroku 

Únie. Pozornosť sa bude venovať tomu, aby sa sociálny program stal plne integrovanou súčasťou 

lisabonskej stratégie po roku 2010.

Sociálny program by sa mal vykonávať prostredníctvom tvrdého i mäkkého práva, ktoré sa určí

v úzkej spolupráci s Komisiou.

V legislatívnej oblasti budú tri predsedníctva pokračovať v práci na revízii smerníc o prevode 

podnikov, o informovaní pracovníkov a konzultáciách s nimi, o hromadnom prepúšťaní, o návrhu 

na zlepšenie vykonávania smernice o vyslaných pracovníkoch a návrhu smernice o pracovnom 

čase.

Tri predsedníctva budú venovať osobitnú pozornosť aj vonkajšiemu rozmeru európskeho 

sociálneho modelu. V tejto súvislosti budú pracovať na posilnení sociálneho rozmeru vo vonkajších 

viacstranných a dvojstranných vzťahoch tým, že budú podporovať program dôstojnej práce MOP, 

základné pracovné a sociálne práva a globálny sociálny rámec kompatibilný s európskym 

sociálnym modelom.

Sociálna zodpovednosť podnikov je dôležitá na zabezpečenie udržateľnej európskej 

konkurencieschopnosti.

Sociálne začlenenie a sociálna ochrana

Riešenie sociálnych dôsledkov recesie bude vysokou prioritou politického programu. V tejto 

súvislosti využijú tri predsedníctva Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 

na zdôraznenie závažnosti týchto obáv.
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Predsedníctva budú presadzovať otvorenú metódu koordinácie a jej rozličné procesy (ciele,

ukazovatele ako politické nástroje, odporúčania, posudzovania sociálnych vplyvov, partnerské 

previerky a referenčné hodnotenie).

Bude sa uplatňovať komplexný prístup k prevencii a boju proti chudobe, najmä chudobe žien a detí.

V tomto kontexte je osobitne dôležitá pomoc najzraniteľnejším skupinám a komunitám, ako sú 

ľudia so zdravotným postihnutím, migrujúci pracovníci a ich rodiny, bezdomovci, rómske 

obyvateľstvo a menšiny.

Okrem toho sa tri predsedníctva sústredia na podporu rôznych iniciatív v kontexte starnúcej 

spoločnosti, a tak vykonajú prípravnú prácu vzhľadom na Európsky rok aktívneho starnutia

a medzigeneračnej solidarity 2012. V tejto súvislosti je nesmierne dôležitá modernizácia, 

udržateľnosť a primeranosť dôchodkových systémov.

V oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia sa bude pokračovať v práci na vykonávaní

a úprave nariadenia č. 883/2004. Začne sa s prácou na koordinácii kapitoly sociálne zabezpečenie

v dohodách o pridružení, najmä s krajinami Magrebu a východnej Európy.

Bude sa pokračovať v práci na sociálnych službách všeobecného záujmu.

Rovnosť žien a mužov a nediskriminácia

V súlade s článkom 19 zmluvy si podpora rodovej rovnosti a posilnenie ochrany pred všetkými 

formami diskriminácie zaslúži aj naďalej osobitnú pozornosť. Tri predsedníctva plánujú poskytnúť 

nové politické impulzy v oblasti rodovej rovnosti a nediskriminácie.
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Tri predsedníctva budú presadzovať program rodovej rovnosti tak, že prisúdia vysokú prioritu 

začleňovaniu rodovej otázky v kontexte lisabonskej stratégie po roku 2010. Nadviažu na hodnotenie 

súčasného plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov (2006 – 2010) zo strany Komisie a budú 

pracovať na novom pláne uplatňovania na obdobie rokov 2011 – 2015. Vysoko na zozname priorít 

troch predsedníctiev bude aj nadviazanie na vykonávanie Európskeho paktu pre rodovú rovnosť 

pri príležitosti piateho výročia jeho prijatia Európskou radou a pokračovanie monitorovania

a vykonávania Pekingskej akčnej platformy.

Ďalej sa tri predsedníctva sústredia na boj proti rodovému násiliu, riešenie rozdielov v odmeňovaní 

medzi mužmi a ženami, boj proti rodovým stereotypom a podporu ženského podnikania, ako aj 

zosúladenie profesionálneho, súkromného a rodinného života.

Aby sa podporovalo rovnaké zaobchádzanie vo všetkých oblastiach, budú pokračovať v práci 

na návrhu smernice o rovnakom zaobchádzaní (predtým článok 13).

Verejné zdravie

V oblasti verejného zdravia budú tri predsedníctva podporovať činnosti na zlepšenie zdravia 

občanov EÚ v súlade s vyhlásením o spoločných hodnotách a zásadách v zdravotníckych 

systémoch Európskej únie z roku 2006 a stratégiou EÚ v oblasti zdravia na roky 2008 – 2013.

Osobitná pozornosť sa bude venovať integrácii zdravotných aspektov a determinantov do iných 

politík EÚ.

Pokiaľ ide o udržateľnosť systémov zdravotníctva a ochranu zdravia, bude sa podporovať výmena 

skúseností a osvedčených postupov. Uskutoční sa práca v oblasti sociálnych determinantov zdravia

a znižovania nerovností, pričom sa bude plne rešpektovať zásada subsidiarity. Dôležitým záujmom 

predsedníctiev bude podpora zdravých životných štýlov vrátane zdravých stravovacích návykov.

Budú sa zaoberať aj opatreniami proti obezite a na predchádzanie závislostiam (napr. fajčenie, pitie 

alkoholu, drogy atď.), ako aj osobitnými zdravotnými potrebami detí, mládeže a zraniteľných 

skupín.
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Trvalým záujmom troch predsedníctiev bude pripravenosť na pandémiu a reakcia na ňu. Pozornosť 

sa bude venovať aj zdravotnému zabezpečeniu, najmä z hľadiska vplyvu zmeny klímy a životného 

prostredia na zdravie, a medzinárodnej spolupráci s tretími krajinami v tejto oblasti.

Okrem toho sa tri predsedníctva budú zaoberať otázkami, akými sú inovácia v zdravotnej 

starostlivosti, najmä v kontexte starnutia obyvateľstva. To zahŕňa okrem iného kvalitu a bezpečnosť 

zdravotnej starostlivosti, budúci prístup ku chronickým chorobám, elektronické zdravotníctvo

a otázky týkajúce sa odborníkov EÚ v oblasti zdravia.

Prioritne sa bude pokračovať v práci na legislatívnych návrhoch o darcovstve a transplantácii 

orgánov a tkanív.

Tri predsedníctva budú podporovať možné iniciatívy zamerané na zabezpečenie dostatočných 

dodávok rádioizotopov.

Bude sa pracovať na otázkach, ako napr. bezpečnosť a kvalita farmaceutických prípravkov, 

antimikrobiálna rezistencia, racionálne užívanie antibiotík, dohľad nad liekmi a falšovanie liekov

a cezhraničná zdravotná starostlivosť.

Ochrana spotrebiteľa

V oblasti ochrany spotrebiteľa bude prioritou navrhovaná smernica o právach spotrebiteľov.

Vzhľadom na zložitosť tohto návrhu sa práca môže natiahnuť nad rámec obdobia troch 

predsedníctiev.

V rámci preskúmania spotrebiteľského acquis sa bude v roku 2010 ďalej pracovať na revízii 

smernice o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb.

V oblasti medzinárodnej spolupráce pri ochrane a podpore práv spotrebiteľov sa prerokujú a uzavrú 

dve dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými, menovite dohoda

o presadzovaní zákonov na ochranu spotrebiteľa a o spolupráci a výmene informácií v oblasti 

bezpečnosti spotrebiteľských produktov.
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V roku 2010 sa vykoná preskúmanie činnosti EÚ v oblasti spotrebiteľskej politiky v polovici 

trvania (2007 – 2013). Komisia môže tiež predložiť návrh o kolektívnom odškodňovaní 

spotrebiteľov.

Tri predsedníctva budú pozorne integrovať aspekty ochrany spotrebiteľov do ostatných politík.

Právne predpisy o potravinách

Tri predsedníctva budú pokračovať v práci na rozličných legislatívnych návrhoch, o ktorých sa

v súčasnosti rokuje alebo sa pripravujú. To sa týka najmä nariadenia o poskytovaní informácií

o potravinách spotrebiteľom (označovanie potravín), ktorého prijatie bude pre tri predsedníctva 

prioritou.

Pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, tri predsedníctva budú pokračovať v diskusiách o novom 

regulačnom rámci pre nové potraviny a pracovať na nových právnych predpisoch o potravinách 

určených na osobitné výživové účely (diétne potraviny).
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DOPRAVA, TELEKOMUNIKÁCIE A ENERGETIKA

Doprava

Udržateľnosť, inovácia, bezpečnosť a bezpečnostná ochrana sú kľúčovými konceptmi, ktorými sa 

budú riadiť tri predsedníctva v oblasti dopravy.

Pokiaľ ide o udržateľnú a konkurencieschopnú dopravu, diskusie o internalizácii externých 

nákladov sa rozšíria na všetky druhy dopravy. Komisia môže prísť s návrhmi v kontexte 

vykonávania akčného plánu pre logistiku a akčného plánu mestskej mobility.

Vzhľadom na budúcnosť dopravy v EÚ po roku 2010 sa budú analyzovať politiky vykonávané

v súlade s bielou knihou z roku 2001 a preskúma sa nadchádzajúca „nová biela kniha“.

V oblasti pozemnej dopravy sa bude osobitná pozornosť venovať vykonávaniu a revízii prvého 

železničného balíka, ktorý má za cieľ vybudovať efektívny a konkurencieschopný trh 

so železničnou dopravou. Pokiaľ ide o bezpečnosť cestnej premávky, predsedníctva budú 

pokračovať v práci na cezhraničnom presadzovaní sankcií a začnú pracovať na novom programe 

bezpečnosti cestnej premávky. Osobitná pozornosť sa bude venovať globálnemu preskúmaniu

v roku 2010, ktoré sa bude týkať existujúceho systému znižovania úmrtnosti v poslednom 

desaťročí. Bude sa pokračovať aj v práci na ekologizácii dopravy, najmä v súvislosti s Eurovignette.

V oblasti letectva sa budú predsedníctva usilovať dosiahnuť dohodu o novej smernici

o bezpečnostných letiskových poplatkoch a o zrevidovanom kódexe počítačových rezervačných 

systémov . Budú pracovať aj na dosiahnutí úspešného výsledku rokovaní o dohodách o leteckej 

doprave s tretími krajinami. Pokiaľ ide o bezpečnosť leteckej dopravy, osobitná pozornosť sa bude 

venovať dosiahnutiu dohody o nariadení o vyšetrovaní havárií a nehôd v leteckej doprave a o ich 

predchádzaní. Okrem toho sa bude osobitná pozornosť venovať vykonávaniu balíka Jednotného 

európskeho neba II (SES II). Tri predsedníctva sa napokon osobitne sústredia na dohodu o druhej 

etape dohody o leteckej doprave medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými.
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V oblasti námornej dopravy bude prioritou revízia nariadenia, ktorým sa ustanovuje Európska 

námorná bezpečnostná agentúra (EMSA), ktorej cieľom je objasniť postavenie a právomoci EMSA, 

ako aj práca na „Európskom priestore námornej dopravy bez prekážok“, ktorého cieľom je zlepšiť 

efektívnosť prístavov a námornej dopravy. Osobitná pozornosť sa bude venovať preskúmaniu 

rozvoja námorných diaľnic a doteraz dosiahnutého pokroku.

Za prioritu sa bude považovať revidovaný návrh nových usmernení pre transeurópske dopravné 

siete (TEN-T). V tejto súvislosti sa osobitná pozornosť bude venovať navrhovaným novým 

prístupom k životnému prostrediu, modálnemu prechodu, multimodálnosti a lepšiemu riadeniu

a financovaniu infraštruktúry.

Tri predsedníctva budú rozvíjať iniciatívy EÚ na podporu činností v rôznych druhoch dopravy

a poskytnú významné vstupy pre používanie inteligentných dopravných systémov (IDS), osobitne

v cestnej doprave, ale aj v leteckej doprave (SESAR, GALILEO). Osobitná pozornosť sa bude 

venovať akčnému plánu zavádzania IDS a smernice o IDS.

Tri predsedníctva sa tiež sústredia na vykonávanie programu európskeho GNSS (globálneho 

navigačného satelitného systému) vo všetkých jeho aspektoch, osobitne na prípravu využívania 

aplikácii a služieb Galileo a EGNOS po roku 2013, stratégiu medzinárodnej spolupráce

a dvojstranných dohôd o spolupráci.

Nadviaže sa na iniciatívu vnútrozemskej plavby (NAIADES) a začne sa pracovať na vykonávacích 

opatreniach, ktoré navrhne Komisia.

Telekomunikácie

Predsedníctva začnú pracovať na novom rozsahu pôsobnosti pre univerzálne služby elektronických 

komunikácií a na začlenení širokého pásma do rozsahu pôsobnosti univerzálnych služieb na základe 

oznámenia Komisie.
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Schválenie novej stratégie na podporu informačnej spoločnosti (i2010) na roky 2010 – 2015 bude 

hlavnou prioritou.

Tri predsedníctva budú podporovať zavádzanie sietí novej generácie v infraštruktúre i službách 

na základe nadchádzajúceho odporúčania Komisie.

Bude sa podporovať práca na bezpečnosti sietí, elektronickom obchode a ochrane duševného 

vlastníctva na internete a boj proti pirátstvu.

Predĺžený mandát Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) uplynie v marci 

2012. Po zohľadnení výsledkov preskúmania regulačného rámca pre elektronické komunikácie 

predsedníctva začnú diskusie o budúcnosti ENISA.

Predsedníctva budú ďalej prispievať k rozvoju internetu budúcnosti. Preskúmajú sa nové výzvy, 

akými sú rozšírenie univerzálnej služby, neutralita sietí, široké pásmo v mobilnej komunikácii, 

konvergencia pevných a mobilných sietí a vývoj internetu vecí.

Osobitná pozornosť sa bude venovať rozvoju európskeho akčného plánu pre elektronickú verejnú 

správu na roky 2010 – 2015 a elektronických práv občanov komunikovať s vládou a podnikmi.

Predsedníctva budú koordinovať Svetovú rádiokomunikačnú konferenciu v roku 2011 (WRC – 11)

a budú sa na ňu pripravovať, aby sa zabezpečila jednotnosť politík a zásad Únie.

Pokiaľ ide o poštové služby, predsedníctva budú koordinovať pozíciu EÚ na strategickej 

konferencii UPU (Nairobi 21. až 25. septembra 2010).
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Energetika

V oblasti energetiky bude hlavnou politickou výzvou troch predsedníctiev zabezpečiť dôkladné 

preskúmanie akčného plánu „Energetickej politiky pre Európu“ na jarnom zasadnutí Európskej rady

v roku 2010.

V oblasti bezpečnosti dodávok energie pripadá na najbližších 18 mesiacov množstvo dôležitých 

aktivít a opatrení. Existujúci nástroj TEN-E sa nahradí novým nástrojom „Energetickej bezpečnosti

a infraštruktúry EÚ“. Finančné nariadenie TEN-E a usmernenia TEN-E sa budú revidovať podľa 

výsledku rokovaní o zelenej knihe „K bezpečnej, udržateľnej a konkurencieschopnej európskej 

energetickej sieti“.

Ďalšia práca sa zameria na šesť prioritných infraštruktúrnych opatrení (ktoré sú uvedené

v 2. strategickom prieskume energetickej politiky): južný koridor na prepravu plynu;

diverzifikované a primerané dodávky LNG pre Európu; efektívne prepojenie baltského regiónu;

stredozemský energetický okruh; primerané plynové a elektrické prepojenia sever-juh medzi 

strednou a juhovýchodnou Európou a Severným morom a severozápadná príbrežná energetická 

rozvodná sieť. Identifikujú sa investičné prekážky a preskúmajú možné riešenia, okrem iného 

prostredníctvom zefektívnenia postupov plánovania a konzultácií, osobitne pre projekty, ktoré 

zlepšujú prepojenie.

Súčasný systém EÚ na monitorovanie investícií v energetike na úrovni EÚ sa zaktualizuje

a vypracuje sa nová efektívna metodika na analýzu investičných trendov s cieľom skĺbiť budúci 

dopyt a politické ciele EÚ.

Ukončí sa práca na nariadení o bezpečnosti dodávok plynu a bude sa podporovať plynová 

diverzifikácia.

V oblasti vnútorného trhu s energiou bude hlavným problémom plné uvedenie agentúry 

pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) do prevádzky.
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V oblasti udržateľnej energetiky a energetickej efektívnosti sa budú predsedníctva zaoberať 

energeticko-klimatickými výzvami, pričom sa budú zohľadňovať výsledky kodanskej konferencie

o klíme. Osobitná pozornosť sa bude venovať používaniu biomasy na výrobu energie vrátane 

zavádzania kritérií udržateľnosti.

Tri predsedníctva zabezpečia konečné prijatie legislatívneho balíka o efektívnosti. Budú pracovať 

na revízii akčného plánu pre energetickú účinnosť (EEAP).

Predsedníctva budú klásť dôraz na vykonávanie Strategického plánu pre energetické technológie

a venovať náležitú pozornosť európskym iniciatívam v oblasti energetiky a priemyslu v plnej 

spolupráci so súkromným sektorom.

V súlade s uvedeným sa budú usilovať o dohodu týkajúcu sa investícií do rozvoja nízkouhlíkových 

technológií, aby sa stimulovalo a uľahčovalo používanie čistých technológií v súlade

s konkurenciechopnosťou a oživením hospodárstva EÚ.

Predsedníctva budú prispievať k budovaniu vízie pre energetickú politiku do roku 2050, v ktorej sa 

identifikujú činnosti, ktoré umožnia do roku 2050 nízkouhlíkovú výrobu energie.

V oblasti jadrovej energie budú predsedníctva venovať osobitnú pozornosť vývoju nástrojov 

na bezpečné a udržateľné nakladanie s rádioaktívnym odpadom a preskúmaniu smernice

o základných normách bezpečnosti.

Veľmi dôležitú úlohu v energetike budú zohrávať vonkajšie vzťahy. Predsedníctva zabezpečia 

posilnenie spolupráce s hlavnými dodávateľmi, tranzitnými krajinami a kľúčovými partnermi EÚ

a s viacstrannými organizáciami a rámcami.
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Všeobecná priorita: ekologizácia politík

EÚ a jej členské štáty sa nachádzajú v bode obratu. Hospodárska kríza a rýchlo sa meniace globálne

a európske hospodárske procesy prinášajú nové výzvy. Vysoká úroveň ochrany životného 

prostredia nie je nielen cieľom samým pre seba. V kontexte trvalo udržateľného rozvoja je tiež 

dôležitým faktorom pre dlhodobý hospodársky rast, keďže prispieva k efektívnejšiemu využívaniu 

zdrojov. Uchopenie zajtrajších príležitostí rastu si vyžaduje podporu komplexnej udržateľnosti 

všetkých politík EÚ, eko-inováciu a stanovenie noriem; vytváranie nových pracovných miest;

prehodnotenie verejných investícií; pokračujúcu činnosť prispôsobovania našich štruktúr mobility

a energetickej spotreby a zohrávanie vedúcej úlohy na medzinárodnom poli. Všeobecnými 

prioritami troch predsedníctiev bude obnovený dôraz na trvalo udržateľný rozvoj a ekologizácia 

politík.

Zabezpečí sa synergia medzi postlisabonskou stratégiou a stratégiou EÚ pre trvalo udržateľný 

rozvoj, ako aj integrácia životného prostredia do lisabonskej stratégie po roku 2010.

Predsedníctva sa budú usilovať o lepšie začlenenie životného prostredia do ďalších relevantných 

politík, akými sú doprava, energetika a poľnohospodárstvo.

Tri predsedníctva majú za cieľ posilnenie podstaty a zosúladenia procesu Komisie pre trvalo 

udržateľný rozvoj, rozvojových cieľov tisícročia, medzinárodnej environmentálnej správy

a nadviazania na konferencie z Ria a Johannesburgu všeobecne.
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Zmena klímy

Tri predsedníctva budú naďalej venovať pozornosť vykonávaniu klimaticko-energetického balíka 

(vrátane niektorých dôležitých rozhodnutí, ktoré sa majú prijať komitologickým postupom1)

a v tomto kontexte budú pokračovať v práci na nariadení o označovaní emisií CO2 u vozidiel, 

nariadení o znižovaní emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel a na nadchádzajúcom oznámení

o emisiách CO2 z lodnej dopravy. Otázka prechodu na 30%-né zníženie emisií skleníkových plynov 

sa preskúma vzhľadom na výsledok Kodanskej konferencie.

Tri predsedníctva začnú pripravovať cestu pre vykonávanie Adaptačnej stratégie EÚ na rok 2013

a riešiť opatrenia, ktoré sú potrebné ešte pred ňou.

Na viacstrannej úrovni tri predsedníctva zabezpečia kroky nadväzujúce na výsledky 15 konferencie 

zmluvných strán (COP) UNFCCC. Prioritou bude 16. COP UNFCCC.

Biodiverzita

Tri predsedníctva budú venovať podstatné úsilie vypracovaniu akčného plánu na obdobie 

po roku 2010, ktorý bude zameraný na podstatné zlepšenie stavu biodiverzity v EÚ. Osobitná 

pozornosť sa bude venovať novým hrozbám, ako sú invázne cudzie druhy, a vplyvu zmeny klímy 

na biodiverzitu a prírodné zdroje.

Osobitná pozornosť sa bude venovať zelenej knihe o lesoch. Ochrana lesov pred požiarmi, búrkami

a suchami aj v kontexte zmeny klímy a ochrany životného prostredia bude pre predsedníctva veľmi 

dôležitá.

Valné zhromaždenie OSN o biodiverzite bude jedným z kľúčových momentov Medzinárodného 

roku biodiverzity 2010.

Na 10. COP Dohovoru o biologickej diverzite sa budú finalizovať rokovania o prístupe

a spoločnom využívaní prínosov. Bude sa diskutovať o strategickom plánovaní pre nový cieľ 

  
1 Nariadenie o aukčnom obchodovaní (komitológia do 30.6.2010); vykonávacie opatrenia pre bezplatné 

prideľovanie kvót (komitológia do 31.12.2010); situácia v sektoroch vystavených úniku uhlíka (správa + návrhy 
Komisie na spolurozhodovanie do 30.6.2010).
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po roku 2010, ochrane morskej biodiverzity v chránených oblastiach a synergii medzi klímou

a biodiverzitou.

Uzavretie režimu zodpovednosti a náhrady škody bude jednou z hlavných otázok 5. zasadnutia 

zmluvných strán Protokolu o biologickej bezpečnosti.

Tri predsedníctva sa zamerajú na efektívnu ochranu biodiverzity prostredníctvom dohovoru CITES

a záveru z 15. COP.

Tri predsedníctva budú tiež venovať pozornosť krokom nadväzujúcim na závery Rady o GMO

z decembra 2008 a plánovaným usmerneniam o hodnotení GMO.

Životné prostredie a zdravie

Na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti kvality ovzdušia budú predsedníctva pokračovať v práci 

na revízii národných emisných stropov pre hlavné atmosférické znečisťujúce látky (NOX, SOX, 

VOC, NH3, PM), ako aj smernici o priemyselných emisiách.

Druhý akčný plán pre životné prostredie a zdravie končí v roku 2010. Tri predsedníctva prijmú 

kroky potreby na prípravu jeho nástupcu. Očakáva sa zelená kniha o znečistení vo vnútorných 

priestoroch, v ktorej by sa mali harmonizovať metodiky na znižovanie zdrojov znečisťujúcich látok.

Očakáva sa aj oznámenie o nanotechnológiách, ktoré sa sústredí na vplyvy a prínosy týchto nových 

technológií, najmä čo sa týka životného prostredia.

Tri predsedníctva sa budú usilovať dokončiť prácu na smernici o biocídoch.

Očakávajú sa aktualizácie v rámci Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom 

hranicami štátov (LRTAP) a jeho protokolov, štokholmského a rotterdamského dohovoru

a Strategického prístupu k medzinárodnému manažmentu chemikálií (SAICM) a rokovaní o ortuti.
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V prípade dohovoru o diaľkovom znečisťovaní EHK OSN a jeho protokolov sa očakáva revízia 

göteborského protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu (vzhľadom 

na revíziu smernice o národných emisných stropoch), ako aj revíziu Århuského protokolu

o perzistentných organických látkach (POP) s cieľom pridať medzi existujúce povinnosti niekoľko 

nových látok. Protokol POP EHK OSN sa bude pravdepodobne revidovať paralelne s revíziou 

štokholmského dohovoru o POP patriaceho do Programu OSN pre životné prostredie (UNEP).

Náležitú pozornosť si budú vyžadovať rokovania o globálnom dohovore o ortuti, ktoré sa začnú

v prvej polovici roku 2010.

Udržateľná spotreba a výroba/udržateľné využívanie prírodných zdrojov

Tri predsedníctva budú venovať náležitú pozornosť Jednotnému akčnému plánu o udržateľnej 

spotrebe a výrobe a udržateľnej priemyselnej politike, ako aj jeho súladu s inými plánmi, ako je 

napr. Akčný plán pre environmentálne technológie (ETAP). Očakávajú sa opatrenia týkajúce sa 

zeleného verejného obstarávania a boja proti nelegálnemu dovozu dreva. Zdôrazňovať sa bude aj 

eko-koncepcia a kritériá udržateľnosti pre biomasu.

Činnosť v tejto oblasti sa sústredí na dopravu, odpad, chemikálie a banskú činnosť a najmä 

na desaťročný rámec pre programy udržateľnej spotreby a výroby (10YFP). Tento rámec by mal 

posilniť medzinárodnú spoluprácu a zvýšiť výmenu informácií a najlepších postupov, aby sa 

uľahčilo vykonávanie národných a regionálnych programov na podporu udržateľnej výroby

a spotreby. Marakéšsky proces je globálnym úsilím na podporu pokroku pri vykonávaní udržateľnej 

výroby a spotreby a vypracovania desaťročného rámca prostredníctvom globálnych a regionálnych 

stretnutí marakéšskych pracovných skupín.

Po zelenej knihe o biologickom odpade bude možno nasledovať návrh smernice o biologickom 

odpade. V kontexte revízie tematickej stratégie o odpade bude dôležité vyjasniť koncepty, ako sú 

definície, súlad s existujúcimi právnymi predpismi a monitorovanie cieľov.

Ochrana pôdy si zaslúži efektívne a úplne vykonávanie stratégie EÚ. Tri predsedníctva sa budú 

osobitne usilovať o dosiahnutie dohody o navrhovanej smernici o pôde.
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Vodné zdroje

Tri predsedníctva vypracujú integrovaný prístup k udržateľnej vodohospodárskej politike.

Predsedníctva sa sústredia na vyvíjanú stratégiu pre nedostatok vody a suchá, ktorá sa plánuje 

na rok 2012, a na revíziu smernice o pitnej vode. Podniknú sa aj kroky na podporu posudzovania

a riadenia kritických problémov súvisiacich s vodou, ako sú mimoriadne udalosti (povodne, 

nadbytočná voda, nedostatok vody a havarijné znečistenie vody), zmena klímy, ohrozené 

ekosystémy atď. V tomto kontexte bude dôležitým krokom aj hodnotenie skúseností získaných

z prvej série plánov vodohospodárskeho manažmentu povodia. Pokiaľ ide o vonkajší rozmer 

vodohospodárskej politiky EÚ, tri predsedníctva budú podporovať vyššiu úroveň zapojenia Európy

a vývoj finančného rámca pre medzinárodnú spoluprácu.

Rámcová smernica o morskej stratégii sa bude musieť transponovať do júla 2010. Vzhľadom 

na vykonávanie povinností vyplývajúcich z tejto smernice je technická a vedecká výmena medzi 

členskými štátmi kľúčovým prvkom pre súlad environmentálnych cieľov a dosiahnutie dobrého 

environmentálneho stavu. Tri predsedníctva pomôžu zabezpečiť koordináciu v tejto oblasti.

Lepšie nástroje pre environmentálnu politiku

Tri predsedníctva zabezpečia kroky nadväzujúce na hodnotenie výsledkov šiesteho 

environmentálneho akčného programu a jeho tematických stratégií. Táto práca sa bude vykonávať

v spojení s lisabonskou stratégiou po roku 2010 a stratégiou trvalo udržateľného rozvoja.

Tri predsedníctva budú pokračovať v programe lepšej právnej regulácie tým, že sa budú usilovať

o ďalšie zjednodušenie acquis communautaire (odpad), zlepšenie vykonávania a presadzovania 

právnych predpisov EÚ (harmonizácia kritérií pre environmentálne inšpekcie), ako aj 

na vypracovanie nových a lepších nástrojov na uľahčenie tohto vykonávania (napr. podávanie správ 

prostredníctvom spoločného systému environmentálnych informácií).



16771/09 kg/ESH,IC/ro 52
DQPG SK

Pripravujú sa opatrenia na riešenie environmentálne škodlivých dotácií, na „ekologizáciu“ 

fiškálnych nástrojov a na podporu energeticky a zdrojovo efektívnych výrobkov.

°

°       °

Uvedené témy budú pravdepodobne tvoriť politické nástroje potrebné na ekologizáciu politík.

Na podporu týchto prioritných oblastí politík bude nesmierne dôležité zriadiť 7. environmentálny 

akčný program. Spolu s hodnotením a revíziou lisabonskej stratégie, ako aj hodnotením a vývojom 

stratégie trvalo udržateľného rozvoja ponúka jedinečnú príležitosť dať tomuto vývoju potrebný 

smer.
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VZDELÁVANIE, ODBORNÁ PRÍPRAVA, MLÁDEŽ, ŠPORT, KULTÚRA 
A AUDIOVIZUÁLNA POLITIKA

Vzdelávanie a odborná príprava sú kľúčovými hybnými silami na dosiahnutie a zlepšenie 

zamestnateľnosti, konkurencieschopnosti, inovácie, kultúrneho rozvoja, sociálneho začlenenia

a následne na dosiahnutie väčšieho ekonomického blahobytu. Podstatne prispeli k dosahovaniu 

dlhodobých cieľov lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť a nepochybne budú zohrávať 

kľúčovú rolu aj v lisabonskej stratégii po roku 2010.

Strategický rámec pre vzdelávanie a odbornú prípravu do roku 2020

Tri predsedníctva prispejú k definovaniu a posilneniu prepojenia medzi novým strategickým 

rámcom pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (E&T 2020) a lisabonskou 

stratégiou po roku 2010, pričom plne zohľadnia tie aspekty vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré 

priamo nesúvisia s rastom a zamestnanosťou. Táto úprava zohľadní výsledky hodnotenia 

dosiahnutého pokroku v roku 2010, návrhy Komisie na možné referenčné hodnoty v oblasti 

mobility a zamestnanosti (do konca roku 2010) a správu Komisie (tiež do konca roku 2010)

o ucelenom rámci ukazovateľov a referenčných hodnôt, ktorý prijala Rada v máji 2007.

Politiky vzdelávania a odbornej prípravy založené na overených poznatkoch musia byť podložené 

nespochybniteľnými údajmi. Osobitná pozornosť by sa preto mala venovať príspevku 

medzinárodných hodnotiacich štúdií (PISA, PIRLS atď.).

Otvorená metóda koordinácie (ukazovatele, referenčné hodnoty, partnerské učenie sa a výmena 

osvedčených postupov) sa bude vykonávať vzhľadom na štyri strategické ciele (celoživotné 

vzdelávanie a mobilita; kvalita a účinnosť; rovnosť, sociálna súdržnosť a aktívne občianstvo;

inovácia a tvorivosť).

Pokiaľ ide o celoživotné vzdelávanie, prísne sa bude uplatňovať Európsky kvalifikačný rámec 

(EQF) a preskúmajú sa pružnejšie vzdelávacie dráhy a väčšia otvorenosť voči neformálnemu 

vzdelávaniu.
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Je potrebné ďalej posilniť synergie medzi bolonským procesom pre vysokoškolské vzdelávanie, 

kodanským procesom pre odborné vzdelávanie a prípravu a rámcom pre európsku spoluprácu 

vo vzdelávaní a odbornej príprave.

Sociálny rozmer vzdelávania a odbornej prípravy

Tri predsedníctva budú venovať osobitnú pozornosť podpore rovnosti, sociálnej súdržnosti

a aktívneho občianstva. Budú sa zaoberať otázkami zabezpečenia spravodlivého prístupu

k vzdelávaniu v rannom detstve, boja proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a podpory 

inkluzívnych vzdelávacích politík pre učiacich sa zo znevýhodnených skupín.

Rok 2010 bol vyhlásený za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a rok 2011 

bude Európskym rokom dobrovoľníckych činností. Obe témy úzko súvisia so vzdelávaním

a odbornou prípravou.

Školy pre 21. storočie

Školské vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu pri riešení uvedených otázok. Tri predsedníctva budú 

napredovať v plnení programu pre školy v 21. storočí, najmä v súvislosti s otázkami, ako sú správa

a vedenie škôl, zlepšenie odbornej prípravy učiteľov, rozvoj kľúčových kompetencií a podpora 

inovačných inštitúcií.

Odborné vzdelávanie a príprava - kodanský proces

Odborné vzdelávanie a príprava (VET) je kľúčovým faktorom rovnako pre sociálno-ekonomický 

rozvoj, ako aj pre pokrok spoločnosti vo všeobecnosti.
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Preskúmanie, obnovenie a plnenie spoločných európskych priorít pre politiku VET zostávajú 

platnými cieľmi. V tomto kontexte je najdôležitejší nedávno prijatý Európsky systém kreditov 

pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) a európsky referenčný rámec na zabezpečenie kvality 

VET (EQARF). Okrem toho sa osobitná pozornosť bude venovať podpore vzdelávania dospelých, 

predvídaniu a zosúlaďovaniu potrieb trhu práce a zručností, zlepšeniu kvality systémov usmernení

a inštitucionálnej správe, ako aj zlepšeniu spolupráce medzi inštitúciami vzdelávania a odbornej 

prípravy na jednej strane a podnikmi a priemyslom na strane druhej.

Nasledujúce bienálne zasadnutie nadväzujúce na kodanský proces sa uskutoční počas belgického 

predsedníctva, čo ponúka príležitosť prediskutovať výsledky preskúmania kodanského procesu.

Modernizácia vysokoškolského vzdelávania

Ministerské zasadnutie na posúdenie pokroku dosiahnutého v rámci bolonského procesu sa 

uskutoční 11. – 12. marca 2010 v Budapešti a vo Viedni.

Úloha zosúladiť pracovný program na roky 2009 – 2012 s výsledkami nezávislého posúdenia, ktoré 

sa prezentuje ešte predtým v Budapešti a vo Viedni, sa zverí skupine pre nadviazanie na bolonský 

proces. Na zabezpečenie synergií medzi vysokoškolským vzdelávaním, výskumom a inováciou sa 

bude klásť dôraz aj na súlad bolonského procesu s novým strategickým rámcom pre európsku 

spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave.

Tri predsedníctva budú pracovať na modernizácii programu pre európske vysokoškolské 

vzdelávanie, aby sa zlepšila jeho viditeľnosť a aby sa mu umožnilo pôsobiť ako katalyzátor v rámci 

vedomostného trojuholníka (vysokoškolské vzdelávanie – výskum – inovácia).

Napokon, v kontexte rastúcej internacionalizácie sa bude podporovať spolupráca univerzít 

za hranicami Únie.
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Preskúmanie programu celoživotného vzdelávania v polovici trvania

Súčasnému akčnému programu v oblasti celoživotného vzdelávania končí platnosť v roku 2013.

Počas roku 2010 sa v kontexte preskúmania v polovici trvania bude diskutovať o hrubých rysoch 

jeho nástupcu.

Mobilita je nevyhnutným prvkom celoživotného vzdelávania a dôležitým prostriedkom zlepšovania 

zamestnateľnosti a pružnosti. Významné miesto v programe bude mať preto aj naďalej mobilita 

učiacich sa a učiteľov.

Otázky mládeže

Predsedníctva nadviažu na uznesenie Rady, ktorým sa stanovuje obnovený rámec pre európsku 

spoluprácu v oblasti mládeže, tak, že budú vyvíjať iniciatívy v súlade s oznámením Komisie

z apríla 2009 o stratégii EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže. Zdôrazní sa 

hodnota otvorenej metódy koordinácie v tejto oblasti a priorita sa udelí iniciatívam, ktoré podporujú 

kultúrny a osobný rozvoj, sociálne začlenenie, zamestnanosť a účasť mladých ľudí.

Pri vykonávaní uvedeného uznesenia Rady sa budú predsedníctva usilovať prijať sériu záverov

v špecifických oblastiach činností načrtnutých v novom rámci pre spoluprácu (o. i. vzdelávanie, 

zamestnanosť, tvorivosť, podnikavosť, zdravie a blahobyt, angažovanosť, sociálne začlenenie, 

dobrovoľnícke činnosti, ako aj mládež a svet). O rozmere mládeže sa bude diskutovať aj v kontexte 

lisabonskej stratégie po roku 2010. Predsedníctva napokon vidia prepojenie medzi otázkami 

mládeže a nadchádzajúcimi „európskymi rokmi“, ktoré sa v roku 2010 sústredia na boj proti 

chudobe a sociálnemu vylúčeniu a v roku 2011 na dobrovoľnícke činnosti.
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Kultúra

Kultúra je kľúčovým faktorom propagácie tolerancie, dialógu a vzájomného porozumenia.

Prijatie Európskeho programu pre kultúru Radou v novembri 2007 bolo dôležitým krokom

k ďalšiemu rozvoju spolupráce v oblasti kultúry a k zvýšeniu súladu a viditeľnosti európskej 

činnosti v tejto oblasti. Pomohlo vytvoriť nový, strategický a horizontálny prístup ku kultúre

a pomáha podporovať kultúrnu rozmanitosť a medzikultúrny dialóg. Kultúra je tiež katalyzátorom 

tvorivosti a inovácie a kultúrny a tvorivý sektor je dôležitým prvkom reakcie na celosvetovú 

hospodársku a finančnú krízu.

Tri predsedníctva budú pokračovať vo vykonávaní pracovného plánu Rady pre kultúru 

na roky 2008 – 2010 a pracovať na jeho posudzovaní s cieľom vytvoriť nový pracovný plán 

na nasledujúce roky. Osobitná pozornosť sa bude venovať hodnoteniu výsledkov práce vykonanej

v rámci otvorenej metódy koordinácie.

Kultúrny a tvorivý sektor vrátane MSP významne prispieva k rastu a zamestnanosti, ako aj

k miestnemu a regionálnemu rozvoju. Preto by sa úlohe kultúrneho a tvorivého sektora mala 

venovať pozornosť v lisabonskej stratégii po roku 2010.

Kultúrne dedičstvo Európy je obzvlášť bohaté a prispieva k ekonomickej atraktivite a udržateľnému 

rozvoju regiónov, najmä vďaka kultúrnemu turizmu. Prispieva tiež k rozvoju európskeho 

občianstva. Tri predsedníctva preto budú podporovať realizáciu iniciatívy „značka európskeho 

dedičstva“ a ukončia prácu na príslušnom legislatívnom nástroji.

Pri príprave nasledujúceho finančného výhľadu budú tri predsedníctva venovať pozornosť príprave 

ďalšej etapy programov EÚ týkajúcich sa kultúry. V rámci týchto činnosti zvážia aj ciele 

európskych rokov 2010 a 2011.
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Audiovizuálna politika

V oblasti filmovej politiky budú tri predsedníctva venovať pozornosť preskúmaniu „oznámenia

o kinách“ od Komisie z roku 2001 a krokom nadväzujúcim na odporúčanie Európskeho parlamentu

a Rady z roku 2005 o filmovom dedičstve a konkurencieschopnosti súvisiacich priemyselných 

činností, pričom budú zohľadňovať potrebu podporovať cirkuláciu európskych filmových diel.

Obsahovo kreatívne online iniciatívy Európskej únie sú pevným základom pre ďalšie činnosti 

zamerané na posilnenie európskeho audiovizuálneho a online sektora. Tri predsedníctva sa budú 

osobitne sústrediť na vývoj sektora audiovizuálneho obsahu a jeho pozitívnych účinkov na celé 

hospodárstvo. Bude sa riešiť aj zabezpečenie záujmov vlastníkov práv a alternatívne metódy 

distribúcie audiovizuálnych diel (digitálna distribúcia, e-cinema), ako aj digitálny kultúrny

a kreatívny obsah.

Tri predsedníctva sa budú zaoberať aj správou o pokroku a perspektívami rozvoja európskej 

digitálnej knižnice EUROPEANA a problémom dlhodobého zachovania európskeho digitálneho 

kultúrneho dedičstva. Preto budú podporovať ďalšiu spoluprácu na európskej úrovni, aby zvyšovali 

povedomie o tomto nebezpečenstve a našli vhodné opatrenia na jeho riešenie.

Šport

Tri predsedníctva sa sústredia na spoločenskú úlohu športu, ktorá je dobre opísaná v bielej knihe 

Komisie o športe. V rámci toho sa budú zaoberať zdravotným úžitkom fyzickej aktivity, pričom 

zohľadnia „Usmernenia EÚ pre fyzickú aktivitu“, ktoré schválili ministri športu v novembri 2008.

Ďalším dôležitým aspektom bude podpora spoločnej činnosti členských štátov v boji proti dopingu.
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V kontexte Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 a Európskeho roka 

dobrovoľníckych činností 2011 budú tri predsedníctva podporovať uznanie potenciálu športu 

na sociálne začlenenie a integráciu, na boj proti chudobe a pre dobrovoľnícke aktivity.

Ďalším krokom bude začať s vymedzovaním strategických zásad, cieľov a kritérií pre budúci 

športový program, pričom sa bude vychádzať z bielej knihy o športe a zohľadnia sa osobitné 

charakteristiky športu, ako aj podporovať jeho pozitívny príspevok k zlepšovaniu duševného

a telesného zdravia obyvateľstva, sociálnej súdržnosti, ako aj hospodárstva.
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POĽNOHOSPODÁRSTVO

Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013

Na základe záverov o kontrole stavu súčasnej SPP a s cieľom rokovať o ďalšom finančnom výhľade 

sa zintenzívnia diskusie o cieľoch a nových výzvach budúcej SPP, najmä na základe oznámenia 

Komisie, ktoré sa očakáva v roku 2010 a ktoré bude určené na začatie verejnej diskusie.

Osobitná pozornosť sa bude venovať riadeniu prírodných zdrojov, najmä vody, vzhľadom na jej 

strategický význam pre poľnohospodársku výrobu a jej vzťah k zmene klímy.

Sektor mlieka

Situácia v sektore mlieka sa bude jednou z hlavných oblastí záujmu počas celého funkčného

obdobia troch predsedníctiev. Za týchto okolností budú venovať osobitnú pozornosť správe 

Komisie o vývoji situácie na trhu a následným podmienkam na plynulé ukončovanie systému kvót 

na mlieko, čo budú možno sprevádzať vhodné návrhy. Osobitná pozornosť sa bude venovať aj 

diskusiám o strednodobom a dlhodobom výhľade, ktoré bude viesť skupina na vysokej úrovni 

zriadená Komisiou.

Kvalita poľnohospodárskych výrobkov

Predsedníctva budú pracovať na dosiahnutí dohody o legislatívnych návrhoch týkajúcich sa noriem 

pre produkty, poľnohospodárskych požiadaviek a systémov kvality poľnohospodárskych výrobkov.

Konkurencieschopnosť agropotravinárskeho priemyslu

Ďalšou prioritou troch predsedníctiev bude podporovať a realizovať iniciatívy na zlepšenie 

konkurencieschopnosti európskeho agropotravinárskeho priemyslu.
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Rozvoj vidieka

Pokiaľ ide o nové vymedzenie znevýhodnených oblastí, tri predsedníctva nadviažu na príslušné

oznámenie a začnú pracovať na legislatívnom návrhu, ktorého predloženie sa očakáva v druhom 

polroku 2010.

V súlade s prvým akčným plánom na vykonávanie územnej agendy je potrebné vykonať prácu 

súvisiacu s mandátom na stupeň vykonávania uvedeného programu počas roku 2010.

Lesné hospodárstvo

Predsedníctva sa budú usilovať o dosiahnutie dohody o návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovujú 

povinnosti subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na trh.

Zjednodušenie

Tri predsedníctva budú venovať neustálu pozornosť procesu ďalšieho zjednodušovania právnych 

predpisov EÚ. Osobitná pozornosť sa bude venovať krížovému plneniu a tomu, 

aby zo zjednodušenia nemali prospech len európske a národné/regionálne orgány, ale najmä 

samotní výrobcovia.

Koherentnosť

Vo svojej práci budú predsedníctva prikladať význam zabezpečeniu koherentnosti a synergie medzi 

environmentálnou politikou a SPP, osobitne v súvislosti s „novými výzvami“ podľa preskúmania 

stavu, medzi územnou politikou a SPP, ako aj medzi výskumom, vývojom, inovačnou politikou

a SPP. Okrem toho sa budú usilovať o plnú integráciu strategických cieľov rozvoja vidieka do SPP.
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Rokovania WTO/DDA

Tri predsedníctva budú dôkladne sledovať vývoj týchto rokovaní s osobitným zreteľom 

na poľnohospodársku časť, pre ktorú by možná konečná dohoda mala zostať v rámci reformy SPP

z roku 2003 a byť vyvážená a rešpektovať záujmy poľnohospodárov EÚ.

Predsedníctva sa tiež podujmú na revíziu tých nariadení, ktoré sa musia zmeniť a doplniť vzhľadom 

na konečný výsledok DDA.

Nariadenie POSEI

Od Komisie sa očakáva, že predloží správu o fungovaní nariadenia POSEI (program možností 

týkajúcich sa vzdialenosti a izolovanosti) a prípadne k nej priloží legislatívne návrhy. Predsedníctva 

vykonajú skúmanie uvedenej správy a začnú pracovať na možných legislatívnych návrhoch.

Zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat

Tri predsedníctva plánujú nadviazať na akčný plán k stratégii pre zdravie zvierat na roky 2007 –

2013. Začne sa s prácou na návrhu samostatného právneho predpisu týkajúceho sa zdravia zvierat.

Bude sa napredovať v práci na návrhu o ochrane zvierat počas prepravy. Predsedníctva možno 

začnú s prácou na legislatívnom návrhu týkajúcom sa označovania ukazovateľov dobrých životných 

podmienok na potravinách.
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Zdravie rastlín

Tri predsedníctva vítajú iniciatívu na preskúmanie rámca pre zdravie rastlín. Správa hodnotiaca 

existujúce právne predpisy bude základom budúcich diskusií.

GMO

Predsedníctva zabezpečia diskusie nadväzujúce na správu o sociálno-ekonomických dôsledkoch 

uvádzania GMO na trh, ktorú predloží Komisia do júna 2010.

V súčasnosti prebieha externé skúmanie fungovania oboch právnych predpisov o GMO (nariadenia 

č. 1829/2003 a smernice 2001/18) a jeho výsledky sa očakávajú v polovici roku 2010. Z tohto 

externého skúmania by mohli vzísť legislatívne návrhy.

Hygienický balík

Preskúma sa správa o efektívnosti a konzistentnosti hygienických a rastlinolekárskych kontrol 

dovozov potravín, krmív, zvierat a rastlín a začne sa práca na možných vyplývajúcich 

legislatívnych návrhoch.

Tretie krajiny

Tri predsedníctva sa rozhodli vymenovať pre niekoľko podskupín postupimskej pracovnej skupiny 

jedného predsedu na celé osemnásťmesačné obdobie.
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Preskúmajú sa súčasné právne predpisy o dovozoch živých zvierat a produktov živočíšneho 

pôvodu. V tomto kontexte predsedníctva očakávajú tiež správu Komisie o uplatňovaní pravidiel EÚ

na výrobu dovážaných výrobkov, osobitne v súvislosti s plnením požiadaviek EÚ v oblasti zdravia 

zvierat, verejného zdravia a dobrých životných podmienok zvierat výrobcami v tretích krajinách.

RYBNÉ HOSPODÁRSTVO

Reforma spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva

Tri predsedníctva budú považovať reformu spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva 

(SPRH) za vysokú prioritu. Počas osemnásťmesačného obdobia dôjde k viacerým rozhodujúcim 

krokom reformného procesu (posudzovanie vplyvu, závery Rady, prvé legislatívne návrhy).

Reforma spoločnej organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Predsedníctva začnú a budú rozvíjať prácu na reforme spoločnej organizácie trhov, pre ktorú 

plánuje Komisia predložiť návrh paralelne s reformou SPRH.

Vykonávanie stratégie pre akvakultúru

V nadväznosti na závery Rady o udržateľnom rozvoji akvakultúry v EÚ začnú predsedníctva 

pracovať na revízii stratégie.

TAC a kvóty na rok 2011

Stanovenie TAC a kvót je každoročným úkonom, ktorému tri predsedníctva prikladajú veľký 

význam. Na popredných miestach programu záverečných mesiacov roku 2010 budú tiež figurovať 

dvojstranné a viacstranné rokovania (vrátane dohody s Nórskom), ktoré majú pre rybné 

hospodárstvo EÚ veľký význam.
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Viacročné riadenie a plány obnovy

Tri predsedníctva budú venovať osobitnú pozornosť viacerým viacročným plánom riadenia

a obnovy vrátane plánu riadenia rybolovu využívajúceho populácie platesy a soley v Severnom 

mori.
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SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa v rámci Rady zriadi Stály výbor pre operačnú 

spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti. Tri predsedníctva zabezpečia, aby sa štruktúrou

a prácou tohto nového orgánu účinne prispievalo k posilneniu vnútornej bezpečnosti v rámci EÚ.

V tejto súvislosti tri predsedníctva vyvinú maximálne úsilie na zabezpečenie vykonávania 

Štokholmského programu a vykonajú všetko pre to, aby sa akčný plán prijal v prvom polroku 

2010.

VNÚTORNÉ VECI

Azyl a prisťahovalectvo

Európska rada usporiada raz do roka diskusiu o politike v oblasti prisťahovalectva a azylu s cieľom 

preskúmať vykonávanie Európskeho paktu o prisťahovalectve a azyle, ako aj súvisiacich aspektov 

Štokholmského programu, a poskytovať nepretržité strategické poradenstvo pre prácu v tejto 

oblasti.

Legálne prisťahovalectvo

Naďalej sa bude na základe potrieb trhov práce v cieľových krajinách pokračovať v uľahčovaní 

dobre riadenej legálnej migrácie a podpore účinného zosúladenia dopytu na týchto trhoch s ponuku 

pracovnej sily. Je potrebné vytvoriť synergie medzi prisťahovalectvom a potrebami rozvoja.
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Bude sa preto pokračovať v práci na nevyriešených otázkach plánu politiky legálnej migrácie –

jednotné povolenie, sezónni pracovníci, stážisti v rámci spoločností – a zhodnotia sa existujúce 

smernice.

Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín

Bude sa pokračovať v úsilí o výmenu najlepších postupov v oblasti integračných politík. Okrem 

toho sa pozornosť bude venovať opatreniam potrebným v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, 

uznávania kvalifikácií a spôsobilostí, ako aj aktívnym politikám na trhu práce.

Nelegálne prisťahovalectvo

EÚ prijala na najvyššej politickej úrovni záväzky zamerané na boj proti nelegálnemu 

prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi. V týchto záväzkoch sa bude pokračovať so zreteľom 

na všetky príslušné oblasti politík, rozvoj integrovaného riadenia vonkajších hraníc, a to aj 

prostredníctvom preskúmania možností, ktoré ponúkajú nové technológie, posilnenia úlohy 

agentúry FRONTEX, ďalšieho rozvoja účinnej a udržateľnej politiky v oblasti návratu a readmisie 

pri plnom dodržiavaní ľudských práv, ako aj boja proti nelegálnemu zamestnávaniu. Okrem toho 

sa preskúmajú nové spôsoby čo najväčšieho zvýšenia účinnosti existujúcich nástrojov EÚ s cieľom 

posilniť operačnú spoluprácu a rozvíjať synergie v rámci integrovanej stratégie vnútornej 

bezpečnosti EÚ.

Osobitná pozornosť sa bude venovať aj maloletým bez sprievodu v rámci globálneho prístupu 

pozostávajúceho z preventívnych a ochranných opatrení, ako aj udržateľnému návratu do krajiny 

pôvodu, a to pri zohľadnení najlepších záujmov dieťaťa.



16771/09 kg/ESH,IC/ro 68
DQPG SK

Vízová politika

Prioritou zostáva zavedenie vízového informačného systému (VIS). Ďalej sa bude podporovať 

miestna konzulárna spolupráca a preskúmajú sa možnosti zriadenia spoločných stredísk 

pre podávanie žiadostí o udelenie víz. Vyhodnotenie dohôd o zjednodušení vízového režimu 

sa bude považovať za prioritu.

Schengenský priestor

Ďalšie posilnenie a rozšírenie schengenského priestoru v súlade s existujúcimi kritériami povedie 

nielen k zvýšeniu jeho bezpečnosti, ale umožní aj väčšiemu počtu občanov Európy mať prospech

z výhod voľného pohybu osôb. V tejto súvislosti je nevyhnutné dokončiť a úspešne uviesť

do prevádzky novú generáciu Schengenského informačného systému. Bude sa pokračovať v práci 

na zlepšení procesu schengenského hodnotenia.

Medzinárodná ochrana

Naďalej sa bude klásť priorita na prácu na legislatívnych opatreniach zameraných na zriadenie

druhej etapy spoločného európskeho azylového systému (CEAS), ktorého cieľom je zriadenie 

spoločného azylového postupu a jednotného a ambiciózneho štatútu pre tie osoby, ktorým sa udelila 

medzinárodná ochrana. Osobitný dôraz sa bude klásť aj na posilnenie praktickej spolupráce, a to aj 

prostredníctvom zriadenia Európskeho úradu pre azyl. Solidarita v oblasti riadenia systémov 

ochrany medzi členskými štátmi, ako aj v ich vzťahu k tretím krajinám, ostáva pilierom CEAS 

pri dodržiavaní zásady dobrovoľnej účasti.
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Spolupráca s tretími krajinami v rámci globálneho prístupu EÚ

Globálny prístup k migrácii ponúka v tejto oblasti možnosť nových foriem dialógu a spolupráce

s tretími krajinami, ako aj podpory synergií medzi prisťahovalectvom a rozvojom. EÚ sa bude aj

naďalej snažiť o účinné a rovnomerné vykonávanie a ďalší rozvoj svojich troch zložiek. V tejto 

súvislosti bude pokračovať uplatňovanie globálneho prístupu EÚ k juhu, východu a juhovýchodu.

EÚ bude tiež pokračovať v posilnenom, štruktúrovanom a komplexnom dialógu o otázkach 

migrácie s Latinskou Amerikou a oblasťou Karibiku.

Stratégia vnútornej bezpečnosti

Tri predsedníctva budú pracovať na viacrozmernej a udržateľnej stratégii EÚ pre vnútornú 

bezpečnosť, v ktorej sa odzrkadlí súčasný stav, budúce výzvy a strategické činnosti EÚ v tejto 

oblasti. Táto stratégia bude zahŕňať hlavné prioritné oblasti politík v rámci spolupráce EÚ 

pri presadzovaní práva. Jednou z konkrétnych prioritných činností bude rozvoj Európskeho modelu 

kriminálneho spravodajstva (ECIM).

Boj proti terorizmu

Najvyššou prioritou EÚ ostáva boj proti terorizmu vo všetkých jeho formách, v rámci ktorého 

sa pri akejkoľvek práci v oblasti boja proti terorizmu na medzinárodnej úrovni sa dodržiavajú 

ľudské práva a medzinárodné právo. Tri predsedníctva sa budú zameriavať na vykonávanie 

stratégie a akčného plánu EÚ na boj proti terorizmu, ako aj na vytvorenie multidisciplinárnej 

reakcie na terorizmus, operačnú spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov, 

spoluprácu medzi európskymi agentúrami, ako napríklad Europolom a Eurojustom, a na spoluprácu

s kľúčovými tretími krajinami. Osobitná pozornosť sa na základe stratégie a akčného plánu EÚ 

bude venovať otázke radikalizácie a náboru. Ciele troch predsedníctiev budú zahŕňať aj činnosti 

zamerané na boj proti zneužívaniu internetu na teroristické účely, zvýšenie bezpečnosti výbušnín

a koordináciu výmeny a analýzy informácií a spravodajských informácií o terorizme.
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Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

Dôležitou prioritou zostáva boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Na základe výsledkov hodnotenia 

akčného plánu EÚ proti obchodovaniu s ľuďmi, tri predsedníctva navrhnú nové smerovania 

pre činnosti, zameriavajúc sa na všetky formy vykorisťovania, pričom osobitná pozornosť sa bude 

venovať mimoriadne zraniteľným obetiam.

Boj proti drogám

Tri predsedníctva budú pokračovať vo vykonávaní akčného plánu EÚ pre boj proti drogám na roky 

2009 – 2012. Tri predsedníctva opätovne zdôraznili význam multidisciplinárneho, komplexného

a vyváženého prístupu zameraného na predchádzanie, ako aj boj proti prekurzorom a nezákonnej 

výrobe a obchodovaniu s drogami. Okrem toho preskúmajú nové možnosti účinnejšej

a koordinovanejšej spolupráce v oblasti presadzovania práva s cieľom bojovať proti obchodovaniu

s drogami.

Pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu, bude sa uplatňovať rovnaký postup. Dôraz sa bude klásť 

na zintenzívnenie spolupráce s kľúčovými tretími krajinami v Stredozemí, na západnom Balkáne,

v západnej Afrike, Latinskej Amerike a Strednej Ázii s cieľom rázne zakročiť proti obchodovaniu

s chemickými prekurzormi a drogami.

Policajná a colná spolupráca

Tri predsedníctva posilnia operačnú spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva a európskymi 

agentúrami, ako napríklad Europol. V tejto súvislosti sa vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie 

plynulého prispôsobenia pracovných metód Europolu v rozsahu jeho nového právneho rámca.
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Tri predsedníctva preskúmajú možnosti posilnenia platného právneho rámca EÚ pre spoluprácu

v oblasti presadzovania práva, a to najmä pokiaľ ide o spoluprácu v pohraničných oblastiach.

Podporí sa rozvoj praktickej spolupráce na základe prümskych rozhodnutí. Naďalej by sa mali 

vymieňať skúsenosti a najlepšie postupy z oblasti práce so strediskami policajnej a colnej 

spolupráce a mohli by sa vypracovať minimálne normy týkajúce sa ich fungovania.

Tri predsedníctva sa budú v súlade s uvedenými skutočnosťami snažiť o zvýšenie interoperability 

medzi rádiokomunikačnými systémami v oblasti presadzovania práva. V plnej miere sa bude 

využívať Európska sieť oddelení technológie pre vnútornú bezpečnosť.

Podpora spoločného policajného výcviku a rozvoj európskej policajnej kultúry ostane aj naďalej 

jedným z cieľov a v tejto súvislosti sa bude pokračovať v zabezpečovaní účinného fungovania

a organizácie hlavných činností Európskej policajnej akadémie (CEPOL).

V oblasti bezpečnosti futbalových zápasov s medzinárodným rozmerom vyhodnotia tri 

predsedníctva súčasný pracovný program a vypracujú nový program na obdobie rokov 2011 – 2013.

Pracovať budú aj na zintenzívnení spolupráce medzi orgánmi zodpovednými za oblasť osobnej 

bezpečnosti v členských štátoch, vytvorení opatrení na zlepšenie spolupráce v oblasti ochrany 

verejných činiteľov a identifikácii najlepších postupov v rámci sietí európskych styčných 

úradníkov.

Vo vykonávaní stratégie pre colnú spoluprácu v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa 

bude pokračovať prostredníctvom predloženia nového akčného plánu pre colnú spoluprácu.

Predchádzanie trestnej činnosti a boj proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti

Tri predsedníctva sú odhodlané pokračovať v spolupráci v oblasti predchádzania trestnej činnosti.

Osobitná pozornosť sa bude venovať boju proti rodovo motivovanému násiliu a jeho 

predchádzaniu. Naďalej sa bude klásť dôraz na podporu metód nenásilného riešenia konfliktov 

na účely zabránenia konfliktom a/alebo obnovenia vzťahov. Osobitná pozornosť by sa mala 

venovať vykonávaniu smernice o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva.
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Boj proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti si vyžaduje multidisciplinárny prístup 

na základe spravodajských informácií s cieľom dosiahnuť účinnejšie a dlhodobé výsledky.

V tejto súvislosti sa vynaloží úsilie na získanie pridanej hodnoty z hodnotenia hrozieb 

organizovanej trestnej činnosti (OCTA), a to aj rozvojom jeho regionálneho prístupu.

Tri predsedníctva budú naďalej vykonávať koordinovanú stratégiu a praktické opatrenia proti 

počítačovej trestnej činnosti. Osobitná pozornosť sa bude venovať boju proti akémukoľvek druhu 

sexuálneho zneužívania detí na internete.

Kľúčovou prioritou zostane identifikácia a vyhľadávanie majetku pochádzajúceho z trestnej 

činnosti a boj proti praniu špinavých peňazí. Osobitná pozornosť sa bude venovať otázke 

podvodov súvisiacich s totožnosťou a v tomto kontexte sa začnú iniciatívy týkajúce sa overovania 

pravosti dokladov totožnosti na európskej úrovni. Napokon budú predmetom úvah sociálno-

hospodárske oblasti, v ktorých organizovaná trestná činnosť nadobudla vplyv a ktoré majú výrazný 

dosah na každodenný život občanov.

Výmena informácií

Bude sa pokračovať v rozvoji globálnej a koherentnej dlhodobej politiky EÚ týkajúcej sa výmeny 

informácií v oblasti presadzovania práva a zároveň sa bude v plnej miere rešpektovať ochrana 

údajov. Vynaloží sa úsilie na dosiahnutie účinnejšieho využívania existujúcich informačných 

systémov v oblasti presadzovania práva na vnútroštátnej a európskej úrovni, aby sa zabránilo 

zdvojeniu činností a aby sa optimalizovali náklady a potenciál pre konečných užívateľov.

Za prioritu sa považuje zriadenie agentúry na riadenie rozsiahlych informačných systémov.

Tri predsedníctva sa budú v rámci dohodnutého časového harmonogramu snažiť spustiť

a vykonávať funkčný SIS II a budú pracovať na vykonávaní „švédskeho“ rámcového rozhodnutia

a prümskych rozhodnutí s cieľom najneskôr v auguste 2011 začať automatizovanú výmenu údajov

v celej EÚ.
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Civilná ochrana

Tri predsedníctva budú pokračovať v práci na zlepšení kapacít EÚ v oblasti reakcie v prípade 

katastrof a kríz tak v rámci EÚ, ako aj v tretích krajinách, a zároveň zabezpečia vhodnú rovnováhu 

medzi prevenciou, pripravenosťou a reakciou. Tri predsedníctva v tejto súvislosti nadviažu na dve 

oznámenia Komisie o posilnení kapacít Únie v oblasti reakcie na katastrofy a o prístupe EÚ

k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof.

Všetky iniciatívy týkajúce sa odbornej prípravy sa budú dôkladne vykonávať a osobitná pozornosť 

sa bude venovať uplatňovaniu a rozvoju modulov civilnej ochrany a posilneniu Monitorovacieho

a informačného centra (MIC) v rámci mechanizmu v oblasti civilnej ochrany. Tri predsedníctva 

budú vykonávať prácu aj v súvislosti s prevenciou. Okrem toho bude predsedníctvo venovať 

osobitnú pozornosť hodnoteniu mechanizmu v oblasti civilnej ochrany a jej finančného nástroja, 

ktoré sa začne počas obdobia budúcich troch predsedníctiev.

V tejto súvislosti sa bude pokračovať v spolupráci s Organizáciou Spojených národov. Počas troch 

predsedníctiev sa nadviaže na pokrok dosiahnutý v rámci prvkov Európskeho programu na ochranu 

kritickej infraštruktúry (EPCIP) a osobitná pozornosť sa bude venovať chemickým, biologickým, 

rádiologickým a jadrovým rizikám a prevencii lesných požiarov.

JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA

Praktická spolupráca v justičných veciach

Pokiaľ ide o horizontálne otázky v oblasti spravodlivosti, tri predsedníctva budú klásť dôraz 

na ochranu a presadzovanie základných práv, ochranu osobných údajov, elektronickú justíciu

a odbornú prípravu sudcov, prokurátorov a justičných pracovníkov.
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Charakteristickým znakom Únie je presadzovanie základných práv a slobôd v rámci EÚ, ako aj

v rámci jej vonkajších vzťahov. Tri predsedníctva budú k tomuto cieľu prispievať podporou úzkej 

spolupráce s Európskym parlamentom a Komisiou. Tri predsedníctva sa budú tiež snažiť zlepšiť 

mechanizmy spolupráce medzi Agentúrou pre základné práva a inštitúciami EÚ. Prioritou troch 

predsedníctiev je, aby EÚ rýchlo pristúpila k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv

a základných slobôd.

EÚ by mala aktívne a jednotne pristupovať k ochrane osobných údajov, najmä pri vytváraní 

globálnej stratégie týkajúcej sa informačných systémov v oblasti vnútornej bezpečnosti.

Uznávajúc význam využívania informačných a komunikačných technológií v oblasti 

spravodlivosti, sú tri predsedníctva odhodlané presadzovať projekty, ktoré sú obsiahnuté v akčnom 

pláne týkajúcom sa elektronickej justície na roky 2009 – 2013, a – pri zohľadnení jeho 

otvoreného charakteru – môžu začať doplnkové projekty. Hodnotenie činností realizačnej štruktúry 

by sa malo vykonať do konca júna 2011. Preto sa začnú projekty, ako napríklad prepojenie 

registrov závetov a odborná príprava právnikov. Mala by sa začať práca v oblasti doručovania 

súdnych a mimosúdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach, právnej pomoci, 

európskeho platobného rozkazu, ako aj v oblasti konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Okrem toho sa pozornosť bude venovať aj horizontálnej otázke prekladania a tlmočenia.

Tri predsedníctva podporia vykonávanie všeobecných usmernení, ktoré členské štáty akceptovali

v uznesení o odbornej príprave sudcov, prokurátorov a justičných pracovníkov. Cieľom troch 

predsedníctiev je predovšetkým rozvinúť účinnú spoluprácu medzi Európskou sieťou odbornej 

justičnej prípravy (EJTN) a príslušnými vnútroštátnymi strediskami odbornej prípravy.
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Justičná spolupráca v trestných veciach

Zásada vzájomného uznávania justičných rozhodnutí v trestných veciach je základným prvkom 

justičnej spolupráce medzi členskými štátmi. V tejto súvislosti sa bude osobitný dôraz klásť 

na zlepšenie priamej justičnej spolupráce, a to najmä posilnením uplatňovania zásady vzájomného 

uznávania v súvislosti s dôkazmi v trestných konaniach, uskutočniteľnosti vytvorenia všeobecného 

nástroja, ktorým by sa nahradil európsky príkaz na zabezpečenie dôkazov (prípadne nazývaný 

„európsky vyšetrovací príkaz“), alebo akceptovaním dôkazov zhromaždených v inom členskom 

štáte.

Okrem toho sa tri predsedníctva zamerajú aj na zlepšenie uplatňovania zásady vzájomného 

uznávania v oblasti výmeny informácií z registrov trestov, aproximácie procesného práva, 

spolupráce medzi justičnými orgánmi, pokiaľ ide o priebeh konania, a ochrany zraniteľných osôb

a pomoci obetiam.

Pokiaľ ide o zjednodušenie justičnej spolupráce medzi členskými štátmi, tri predsedníctva sa 

zamerajú na posilnenie výmeny informácií z registrov trestov zriadením európskeho zoznamu 

odsúdených osôb, ktoré sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, a preskúmajú možnosti výmeny 

informácií o opatreniach dohľadu prijatých v prebiehajúcich trestných konaniach

a o neprávoplatných rozsudkoch.

Tri predsedníctva budú pokračovať aj v aproximácii procesných právnych predpisov, ktoré sú 

kľúčovými prvkami na zvýšenie vzájomnej dôvery a uľahčenie vzájomného uznávania. Práca by sa 

mala zamerať na zlepšenie právneho rámca prostredníctvom prijatia právnych nástrojov vzhľadom 

na stanovenie spoločných minimálnych noriem, pokiaľ ide o procesné práva a záruky jednotlivcov

v trestnom konaní, ako aj revízie rámcového rozhodnutia Rady z 15. marca 2001 o postavení obetí

v trestnom konaní (2001/220/SVV).

Tri predsedníctva budú pokračovať v práci na vytváraní spoločných pravidiel týkajúcich sa zásady 

ne bis in idem vzhľadom na judikatúru Súdneho dvora.
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Tri predsedníctva budú pracovať na novom právnom rámci, aby sa umožnilo odovzdávanie 

trestného konania z jedného členského štátu do druhého.

Tri predsedníctva sa zamerajú na zlepšenie právneho rámca na ochranu detí a spustia akčný plán 

proti sexuálnemu zneužívaniu detí a detskej pornografii.

Osobitný dôraz sa bude klásť na poskytovanie pomoci obetiam, okrem iného obetiam terorizmu, 

ako aj obetiam rodovo motivovaného a domáceho násilia. Na tento účel sa bude vykonávať práca 

na európskom právnom rámci, aby sa odstránili všetky prekážky účinného vykonávania 

ochranných opatrení na celom území EÚ, s cieľom získať potrebnú ochranu pre ohrozené obete,

a to bez ohľadu na ich miesto ich pobytu. V súlade so Štokholmským programom budú tri 

predsedníctva pokračovať v práci na európskom ochrannom príkaze.

Justičná spolupráca v občianskych veciach

Tri predsedníctva sa zamerajú na rodinné právo, ktoré je rozhodujúcou oblasťou ovplyvňujúcou 

každodenný život občanov EÚ. Bude sa pokračovať v práci na harmonizácii kolíznych noriem

a noriem určujúcich právomoc. Práca sa zameria aj na iné aspekty rodinného práva, konkrétne 

na prijatie nariadenia o majetkových režimoch manželov a nariadenia o rozhodnom práve

a právomoci vo veciach rozvodu.

Pokročí sa v práci na nariadení o dedení zo zákona a zo závetu.

Okrem toho sa bude pracovať na ďalšom rozvoji zásady vzájomného uznávania. V tejto súvislosti 

bude prioritou troch predsedníctiev revízia nariadenia 44/2001/ES, s osobitným ohľadom 

na zrušenie doložky vykonateľnosti pre rozsudky v občianskych a obchodných veciach. Napokon 

budú predsedníctva pracovať na zlepšení cezhraničného výkonu rozsudkov v inom členskom štáte, 

ako v tom, v ktorom boli vydané, najmä prostredníctvom analýzy mechanizmov zaistenia 

bankových účtov.
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Vonkajšie vzťahy v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Tri predsedníctva sa zamerajú na podporu vonkajšieho rozmeru v oblasti slobody, bezpečnosti

a spravodlivosti.

Pokiaľ ide o tematické priority, tri predsedníctva sú odhodlané pokračovať v úsilí 

predchádzajúcich predsedníctiev v oblasti prisťahovalectva, boja proti terorizmu, boja proti 

organizovanej trestnej činnosti, justičnej spolupráci v trestných a občianskych veciach

a posilňovania a ochrany základných práv. Posilní sa aj spolupráca medzi Europolom, Eurojustom

a tretími krajinami.

Pokiaľ ide o geografické priority, osobitná pozornosť sa bude venovať spolupráci

s kandidátskymi krajinami, krajinami západného Balkánu a krajinami zúčastňujúcimi sa 

na Európskej susedskej politike a na východnom partnerstve. Prioritami troch predsedníctiev bude 

aj naďalej strategický dialóg medzi EÚ a USA, partnerstvo s Ruskom, dialóg a spolupráca

s Afrikou, posilnený, štruktúrovaný a komplexný dialóg s Latinskou Amerikou a oblasťou 

Karibiku, ako aj spolupráca s ázijskými krajinami.

Tri predsedníctva sa vynasnažia posilniť koordinovanie pozície EÚ v rámci všetkých 

medzinárodných organizácií.
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VONKAJŠIE VZŤAHY

Vytvorením nového miesta vysokého predstaviteľa a zriadením Európskej služby pre vonkajšiu 

činnosť sa výrazne posilnia vonkajšie činnosti EÚ. Kľúčový význam bude mať to, aby sa 

začiatkom roka 2010 dosiahla dohoda o rozhodnutí o organizácii a fungovaní Európskej služby 

pre vonkajšiu činnosť.

Únia bude pokračovať v práci v rámci Európskej bezpečnostnej stratégie, s osobitným dôrazom 

na nové hrozby, akými sú napríklad hrozby súvisiace so zmenou klímy a energetickou 

bezpečnosťou.

Krízové riadenie

EÚ bude pokračovať v posilňovaní všetkých zložiek spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky

s cieľom zlepšiť úlohu Únie ako globálneho a nezávislého aktéra v oblasti predchádzania 

konfliktom, reakcie na krízy, krízového riadenia a stabilizácie po ukončení konfliktu s osobitným 

zameraním na civilno-vojenskú synergiu. S cieľom zlepšiť účinnosť krízového riadenia sa podporia 

nové cesty spolupráce vrátane nadnárodných riešení, akými sú združovanie zdrojov, odborná 

príprava a logistika, ako aj nové možnosti, ktoré poskytuje Lisabonská zmluva.

Osobitná pozornosť sa bude venovať vykonávaniu civilných aj vojenských hlavných cieľov, pričom 

prioritou bude posilnenie spôsobilostí EÚ v oblasti rýchlej reakcie. Ďalej sa preskúmajú nové 

možnosti rozvoja civilných spôsobilostí a ďalej sa rozvinú činnosti Európskej obrannej agentúry 

zamerané na rozvoj kapacít.

EÚ sa bude snažiť rozvíjať úzku spoluprácu s OSN, NATO, OBSE a AÚ a inými medzinárodnými

a regionálnymi organizáciami. Osobitná pozornosť sa bude venovať ďalšiemu zlepšovaniu vzťahov

s NATO na politicko-strategickej úrovni, a to aj pokiaľ ide o rozvoj spôsobilostí.
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Tri predsedníctva zhodnotia pokrok dosiahnutý za posledné desaťročie v oblasti predchádzania 

krízam a pri príležitosti 10. výročia prijatia programu EÚ na predchádzanie násilným konfliktom 

(göteborský program) navrhnú ďalšie kroky.

Priorita sa bude klásť na zlepšenie plánovania a operatívneho vykonávania vojenských aj civilných 

operácií. Pri náležitom zohľadnení finančnej situácie bude prioritou aj poskytovanie dostatočných 

finančných prostriedkov na rozširujúcu sa úlohu EÚ v oblasti krízového riadenia.

Pri príležitosti 10. výročia prijatia rezolúcie BR OSN č. 1325(2000) o ženách, mieri a bezpečnosti 

predsedníctva podporia uplatňovanie hľadiska ľudských práv a rodovej rovnosti pri plánovaní

a vedení misií/operácií EBOP.

Predsedníctva podporia európsku kultúru bezpečnosti a obrany a budú pokračovať v posilňovaní 

Európskej akadémie bezpečnosti a obrany (EABO).

Nešírenie zbraní a odzbrojenie

Naďalej sa bude vykonávať stratégia EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia. Na tento účel 

sa bude naďalej využívať potenciál medzinárodných zasadnutí plánovaných na obdobie troch 

predsedníctiev, ako napríklad zasadnutie na revíziu zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Okrem 

toho sa chce EÚ v spolupráci s tretími krajinami aktívne zúčastňovať na vykonávaní ustanovení 

rezolúcie BR OSN č. 1887 z roku 2009.

Bude sa pokračovať v práci na stratégii EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu ručných

a ľahkých zbraní a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi, ako aj v aktívnej 

angažovanosti v rámci rokovaní o zmluve o obchode so zbraňami.
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Boj proti terorizmu

Bude sa pokračovať v práci na vonkajších aspektoch vykonávania stratégie EÚ na boj proti 

terorizmu a v boji proti radikalizácii a náboru.

Mnohostranná spolupráca

Únia bude naďalej podporovať proces reforiem OSN s osobitným dôrazom na zvýšenie súdržnosti

a posilnenie inštitucionálneho systému prostredníctvom vyváženého rozvoja troch pilierov,

a to mieru a bezpečnosti, udržateľného rozvoja a ľudských práv. Finančný príspevok EÚ sa musí

v činnostiach organizácie náležite odzrkadliť.

Napredovanie spolupráce medzi EÚ a OSN v oblasti mieru a bezpečnosti a zlepšenie účinnosti 

mierových operácií OSN bude mať aj naďalej kľúčový význam.

Európska konzulárna spolupráca a ochrana občanov Európy

Pokiaľ ide o poskytovanie pomoci cestujúcim a občanom s pobytom v zahraničí a ich ochranu, 

budú tri predsedníctva pracovať na zlepšení konzulárnej ochrany občanov EÚ tak v rámci 

Európskej únie, ako aj mimo nej.

Bude sa napredovať v práci na vytvorení minimálnych úrovní konzulárnej pomoci, ktorá sa má 

poskytovať občanom členských štátov mimo územia EÚ.

Je potrebné ďalej rozvíjať koordináciu v krízových situáciách mimo územia Únie.

Osobitná pozornosť sa bude venovať hodnoteniu rámca „vedúceho štátu“ a posilnenej konzulárnej 

spolupráci prostredníctvom vzájomného využívania konzulárnych zdrojov. Priorita sa v tejto 

súvislosti bude klásť na odbornú prípravu konzulárnych pracovníkov s cieľom zlepšiť spoluprácu

v krízových situáciách a vedomosti o právnych predpisoch EÚ.
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Konzulárna pomoc sa bude európskym občanom poskytovať na celom území Európskej únie.

Náležitá pozornosť sa bude venovať aj diplomatickej pomoci pri spracúvaní žiadostí o právnu 

pomoc v tretích krajinách.

Ľudské práva a právny štát

Únia sa bude sústrediť na ďalšie posilnenie podpory a ochrany ľudských práv a základných slobôd

a podpory ich univerzálnosti. Zrušenie trestu smrti bude v medzinárodnú programe EÚ aj naďalej 

zastávať popredné miesto.

Osobitný dôraz sa bude klásť na uplatňovanie hľadiska ľudských práv a rodovej rovnosti 

vo všetkých politikách EÚ vrátane EBOP, a to najmä začleňovaním otázky ľudských práv 

do politických diskusií a dialógov s tretími krajinami. Mimoriadna pozornosť sa bude venovať 

aj medzinárodnej predchádzaniu genocíde a masovým násilným činom.

Únia tiež posilní svoju prácu zameranú na podporu právneho štátu. Boj proti beztrestnosti ostane 

jedným zo základných prvkov prístupu EÚ k budovaniu a zachovaniu trvalého mieru. EÚ bude 

naďalej intenzívne podporovať Medzinárodný trestný súd (ICC) a v tejto súvislosti by sa mala 

snažiť o dosiahnutie univerzálnosti a plné vykonávanie Rímskeho štatútu ICC. Konferenciou

o preskúmaní Rímskeho štatútu, ktorá sa uskutoční v priebehu roka 2010, sa poskytne príležitosť 

na opätovné vyjadrenie širokej podpory pokračujúcemu rozvoju medzinárodnému trestnému právu.

Obchodná politika

Prvý celosvetový hospodársky pokles za posledných 50 rokov podstatne zmenil operačné 

prostredie obchodnej politiky Únie. EÚ bude aj naďalej dávať prednosť otvorenosti

a angažovanosti pred izoláciou a ústupom. V tejto súvislosti ostanú závery ambiciózneho, 

vyváženého a komplexného dauhaského kola rokovaní prioritou EÚ. Paralelne bude EÚ 

pokračovať vo vykonávaní dvojstranných a regionálnych obchodných dohôd s kľúčovými 

obchodnými partnermi.
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V rámci stratégie EÚ pre prístup na trh budú tri predsedníctva podporovať iniciatívy, ktorými sa 

pri využití všetkých dostupných nástrojov posilní vývoz tovaru a služieb európskych spoločností, 

najmä MSP, do tretích krajín. Osobitný význam budú mať aj naďalej spoločné opatrenia 

na odstránenie necolných prekážok s cieľom otvoriť trhy vládneho obstarávania a zvýšiť ochranu 

práv duševného vlastníctva.

Rozvojová spolupráca

EÚ uznáva potrebu zachovať všetky záväzky prijaté na zasadnutiach v Monterrey a Dauhe. Na tento 

účel bude pokračovať v podrobnom monitorovaní dodržiavania záväzkov EÚ v rámci oficiálnej 

rozvojovej pomoci, ktoré sa stanovili v Európskom konsenze o rozvoji, a to najmä dosiahnutie 

spoločného dočasného cieľa, ktorým je 0,56 % HND do roku 2010. EÚ bude venovať mimoriadnu 

pozornosť potrebám najmenej rozvinutých krajín a zároveň naďalej podporovať všetky rozvojové 

krajiny vrátane krajín s nízkym, ako aj stredným príjmom, s cieľom dosiahnuť vyváženejší globálny 

rozvoj.

EÚ bude naďalej presadzovať účinnosť pomoci, ako sa dohodlo v akčnom programe z Akkry.

Vzhľadom na fórum na vysokej úrovni o účinnosti pomoci (Soul 2011) bude pokračovať v jeho 

aktívnom vykonávaní, pričom zohľadní osobitnosti krajín v nestabilných situáciách.

EÚ bude tiež monitorovať dosahovanie rozvojových cieľov tisícročia a konať na ich základe.

Španielsko, Belgicko a Maďarsko budú úzko spolupracovať na príprave plenárneho zasadnutia 

Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov na vysokej úrovni (september 2010)

s cieľom pripomenúť si 10. výročie Miléniovej deklarácie. V tejto súvislosti sa bude venovať 

pozornosť potravinovej bezpečnosti a boju proti hladu a chudobe posilnením udržateľného rozvoja 

vidieka, systémov poľnohospodárskej výroby, hospodárenia s vodnými zdrojmi a obhospodarovania 

lesov. Podporí sa posilňovanie systémov zdravotníctva a príprava akčného plánu EÚ pre európske 

rozvojové politiky týkajúci sa rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien. Okrem toho sa podporí 

vykonávanie záväzkov EÚ v oblasti životného prostredia, ktoré sa prijali na príslušných 

konferenciách.
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Pokiaľ ide o vzťahy s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (AKT), EÚ zabezpečí 

dokončenie druhej revízie Dohody z Cotonou, bude pracovať na uzavretí dohôd o hospodárskom 

partnerstve (DHP) zabezpečujúcimi regionálnu integráciu a rozvoj krajín AKT a nadviaže na ne

a zároveň bude nabádať na vykonávanie DHP a inú regionálnu integráciu, a to aj prostredníctvom 

balíkov pomoci pre obchod.

Prioritou bude aj posilňovanie transatlantického partnerstva pre rozvojovú spoluprácu a podpora 

spolupráce s novými darcami (Čína, Brazília, India).

Napokon tri predsedníctva podporia povedomie európskych občanov o potrebe zachovania 

solidarity s krajinami v núdzi, ktoré sú výraznejšie postihnuté následkami súčasnej hospodárskej 

krízy.

Západná Európa, ktorá nie je súčasťou EÚ

EÚ bude ďalej rozvíjať spoluprácu s tromi krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru 

Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom a zintenzívni spoluprácu so Švajčiarskom, podľa možnosti 

uzavretím novej rámcovej dohody. EÚ posilní spoluprácu v oblasti boja proti podvodom

a v daňových otázkach s Lichtenštajnskom Andorrou, Monakom a San Marínom a so Švajčiarskom 

uzavretím nových alebo aktualizáciou už existujúcich dohôd.
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Západný Balkán

Európska perspektíva krajín západného Balkánu bude ďalej napredovať v súlade s obnoveným 

konsenzom o rozširovaní z decembra 2006. Najdôležitejším nástrojom v tejto súvislosti zostane 

proces stabilizácie a pridruženia, v súlade so solúnskou agendou. EÚ bude krajiny západného 

Balkánu naďalej podporovať v procesoch ich politických, hospodárskych a inštitucionálnych 

reforiem a bude sa pokračovať v pomoci pri regionálnej spolupráci týchto krajín. Osobitná 

pozornosť sa bude venovať úplnému vykonávaniu dohôd o stabilizácii a pridružení uzavretých

s partnerskými krajinami, ako aj splneniu kritérií procesu stabilizácie a pridruženia. Bude sa 

pokračovať aj v práci s cieľom uzavrieť dohodu o stabilizácii a pridružení s Bosnou a Hercegovinou 

(a ratifikovať a vykonávať dohodu so Srbskom). Takisto bude pokračovať vykonávanie plánov 

na liberalizáciu vízového režimu.

Susedské vzťahy: Východná Európa a Stredozemie

Únia bude pokračovať v posilňovaní Európskej susedskej politiky ako jednotného a súdržného 

politického rámca, pričom bude venovať rovnakú pozornosť jej východnému a južnému rozmeru.

Pokiaľ ide o východný rozmer, pre Európsku úniu bude mať aj naďalej strategický význam 

presadzovanie stability, dobrej správy vecí verejných a hospodárskeho rozvoja v krajinách,

s ktorými susedí na východe. V tejto súvislosti bude Únia pokračovať vo vykonávaní východného 

partnerstva prostredníctvom prehĺbenia obojstrannej angažovanosti a vzhľadom na nový 

mnohostranný rámec zahŕňajúci EÚ, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavskú 

republiku a Ukrajinu, ktorého cieľom bude zrýchlenie reforiem, aproximácie práva a ďalšej 

hospodárskej integrácie. Okrem toho sa v nadchádzajúcich 18 mesiacoch uskutočnia rokovania

o podrobných a komplexných dohodách o voľnom obchode s partnermi, ktorí sú členmi Svetovej 

obchodnej organizácie a odhodlaní plniť svoje záväzky. Ako dlhodobý cieľ a na individuálnom 

základe sa vykonajú ďalšie kroky zamerané na liberalizáciu vízového režimu za predpokladu, že sa 

vytvoria podmienky pre dôsledne riadenú a bezpečnú mobilitu. V prvom polroku 2011 sa uskutoční 

druhý samit Východného partnerstva.
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Pokiaľ ide o južný rozmer, Únia pre Stredozemie (ÚPS) sa oživí na druhom samite ÚPS v prvej 

polovici roku 2010 a prostredníctvom prijatia pracovného programu ÚPS na roky 2010 – 2012.

Ďalšou prioritou bude efektívne a účinné fungovanie sekretariátu zriadeného v Barcelone.

V dvojstrannej oblasti sa bude dôkladná pozornosť venovať dvojstrannému rámcu vzťahov

s Marokom, Izraelom, Tuniskom, Egyptom a Jordánskom a zároveň sa budú rozvíjať vzťahy

s Alžírskom, Libanonom a Palestínskou samosprávou. Práca sa zameria na podpísanie dohody 

so Sýriou a bude sa pokračovať v rokovaniach o dohode s Líbyou. Prvý samit EÚ – Maroko sa bude 

konať v prvom polroku 2010.

EÚ bude tiež ďalej vykonávať európske regionálne stratégie, akými sú napr. severný rozmer, 

Čiernomorská synergia, a zároveň zabezpečí komplementárnosť s Európskou susedskou politikou

a inými regionálnymi iniciatívami EÚ.

Vzťahy s Ruskom

Únia bude na základe spoločných záujmov a hodnôt ďalej rozvíjať strategické partnerstvo

s Ruskom. Naďalej sa bude vynakladať úsilie o dosiahnutie pokroku v rokovaniach o novej dohode 

medzi EÚ a Ruskom a tiež o vykonávaní plánov pre štyri spoločné priestory. Únia bude naliehať 

na Rusko, aby dokončilo vstup do Svetovej obchodnej organizácie, čím by sa otvorili vyhliadky 

na dvojstrannú dohodu o voľnom obchode a na prácu zameranú na riešenie iných otvorených 

otázok. Únia tiež zabezpečí súdržnosť a kontinuitu medzi po sebe nasledujúcimi samitmi, ktoré sa 

majú uskutočniť s Ruskom.

Stredná Ázia

Počas 18-mesačného obdobia bude EÚ podporovať uplatňovanie stratégie pre Strednú Áziu v jej 

siedmich hlavných oblastiach: ľudské práva, právny štát, dobrá správa vecí verejných

a demokratizácia, vzdelávanie, hospodársky rozvoj, obchod a investície, energetika a doprava, 

životné prostredie a vodohospodárstvo, spoločné hrozby a výzvy a dialóg medzi kultúrami. Okrem 

toho preskúma možnosti posilnenia spolupráce s krajinami v Strednej Ázii.
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Blízky východ

Únia bude pokračovať v podpore všetkých snáh o dosiahnutie komplexného mieru na Blízkom 

východe, na základe riešenia v podobe existencie dvoch štátov, a to v spolupráci s regionálnymi

a medzinárodnými partnermi. Únia bude naďalej zohrávať aktívnu úlohu a pracovať na posilňovaní 

vzťahov s krajinami regiónu, a to aj prostredníctvom preskúmania spôsobov a formulácie návrhov 

na podporu vykonávania mierovej dohody.

Únia bude pozorne sledovať vývoj v Iráne a bude naďalej prispievať k dohodnutému dlhodobému 

riešeniu jadrovej otázky ako súčasti všeobecnejšieho programu s Iránom.

Únia bude pokračovať v podpore bezpečného, stabilného, demokratického, prosperujúceho

a jednotného Iraku a bude mať za cieľ ukončenie rokovaní o dohode o spolupráci a obchode s touto 

krajinou. Ukončenie rokovaní o dohode o voľnom obchode s Radou pre spoluprácu v Perzskom 

zálive ostane kľúčovým cieľom EÚ.

Transatlantické vzťahy

Transatlantické vzťahy ostanú kľúčovou prioritou programu EÚ. Vynaloží sa úsilie na ďalšie 

posilňovanie strategického partnerstva EÚ a USA s osobitným dôrazom na kľúčové viacstranné 

otázky, a to zmenu klímy, energetiku, hospodársku a finančnú krízu, krízové riadenie a rozvojovú 

spoluprácu. V oblasti energetiky sa vynaloží maximálne úsilie na účinné využívanie Rady EÚ –

USA pre energetiku. Naďalej sa bude venovať úsilie realizácii programu pre hospodársku 

spoluprácu z roku 2007, ako aj regulačnému dialógu, a to najmä prostredníctvom práce 

Transatlantickej hospodárskej rady. Obnovená politická agenda bude zahŕňať posilnený dialóg

a možné jednotné akcie týkajúce sa regionálnych otázok, nešírenia zbraní a odzbrojenia

a bezpečnosti. Preskúma sa ďalšia spolupráca v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ako aj 

boja proti terorizmu.
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Naďalej sa budú rozvíjať úzke vzťahy s Kanadou a bude sa pokračovať v práci na novej 

komplexnej dohode v oblasti hospodárstva, ako aj v iných oblastiach.

Afrika

EÚ sa bude naďalej zameriavať na realizáciu spoločnej stratégie EÚ a Afriky a akčného plánu.

Osobitný dôraz je potrebné venovať činnostiam v oblastiach mieru a bezpečnosti, energetiky, 

zmeny klímy, obchodu, dodržiavania ľudských práv, demokracie a právneho štátu, ako aj otázkam 

prisťahovalectva. EÚ a Afrika spoločne zorganizujú tretí samit EÚ a Afriky v druhej polovici 

roka 2010.

Jedným z kľúčových cieľov politiky EÚ v Afrike zostáva podpora mieru a bezpečnosti na 

kontinente . EÚ bude pokračovať v práci s Africkou úniou (AÚ) s cieľom umožniť jej zohrávať 

dôležitú úlohu v oblasti predchádzania konfliktom a ich riešenia na celom kontinente. EÚ bude 

naďalej podporovať predchádzanie krízam a procesy stabilizácie a zmierenia a prispievať

k budovaniu kapacít, najmä pokiaľ ide o plánovanie a vedenie misií na udržanie mieru Africkou 

úniou.

EÚ bude pokračovať v monitorovaní rozvoja v oblastiach, ktoré sú často postihované krízami, 

akými sú napríklad oblasť Veľkých jazier, región Sahel a Somálsky polostrov (najmä Sudán

a Somálsko) a bude sa angažovať v úsilí o stabilizáciu a riešenie konfliktov s regionálnymi

a medzinárodnými partnermi.

Ázia

Únia bude venovať osobitnú pozornosť rozvíjaniu a posilňovaniu vzťahov so svojimi ázijskými 

partnermi. V tejto súvislosti bude samit ASEM8, ktorý sa uskutoční v druhej polovici roku 2010, 

príležitosťou na podporu politických a hospodárskych cieľov EÚ a ďalšie zintenzívnenie vzťahov

s Áziou.
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Vzťahy s jednotlivými krajinami juhovýchodnej Ázie sa tiež posilnia uzavretím a vykonávaním 

dvojstranných dohôd o partnerstve a spolupráci a podľa možností dohody o voľnom obchode 

so Združením národov juhovýchodnej Ázie. EÚ by sa mala zamerať na pristúpenie k zmluve

o priateľstve a spolupráci, čím by sa prejavil jej príspevok k mieru, bezpečnosti a spolupráci

v regióne a ich výrazná podpora, ako aj ochotu EÚ k väčšej a konštruktívnejšej angažovanosti

v rámci procesov regionálnej integrácie.

Podporia sa aj nové zmluvné vzťahy s Čínou, Južnou Kóreou a Indiou. Pokiaľ ide o Čínu, EÚ sa 

bude naďalej usilovať o rozšírenie hospodárskych vzťahov a posilnenie politických kontaktov

s týmto dôležitým partnerom. Dialóg o ľudských právach bude naďalej dôležitou súčasťou vzťahov

s Čínou. Nasledujúcim logickým krokom v rámci vzťahov EÚ a Indie by boli rokovania o dohode

o partnerstve a spolupráci; EÚ ďalej preskúma možnosti, ako Indiu v tejto súvislosti zaangažovať.

EÚ bude tiež pokračovať v podrobnom monitorovaní rozvoja na Kórejskom polostrove s cieľom 

podporiť stabilitu. Po tom, ako nový právny rámec nadobudne účinnosť, EÚ sa zameria na 

rozšírenie vzťahov s Kórejskou republikou na strategické partnerstvo.

EÚ bude aktívne sledovať vývoj v Barme/Mjanmarsku a podporovať regionálne snahy a snahy 

OSN zamerané na podporu prechodu k demokracii, najmä v súvislosti s plánovanými voľbami

v roku 2010.

EÚ sa bude vykonávaním plánu na posilnenú činnosť EÚ v Afganistane a Pakistane naďalej aktívne 

angažovať v týchto krajinách, pričom zohľadní regionálny rozmer. EÚ je odhodlaná spolupracovať

s afgánskou vládou s cieľom pomôcť krajine pri riešení výziev, ktorým čelí.
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Latinská Amerika a oblasť Karibiku 

Vzťahy s Latinskou Amerikou sa budú ďalej rozvíjať. Šiestym samitom EÚ – Latinská 

Amerika/Karibik (LAC), ktorý sa má konať v prvej polovici roku 2010, sa zabezpečí nadviazanie 

na akčný plán a zriadi sa na ňom nadácia EÚ – LAC. Samit s Mexikom a štvrtý samit EÚ – Brazília 

sa uskutočnia v prvej a druhej polovici roka 2010. Bude sa pokračovať aj v práci na krokoch 

nadväzujúcich na strategické partnerstvá a akčné plány uzavreté s Mexikom a Brazíliou.

Podporia sa aj vzťahy s jednotlivými krajinami alebo skupinami krajín a na tento účel sa budú

v priebehu 18 mesiacov organizovať pravidelné dvojstranné samity s Čile, Strednou Amerikou, 

Andským spoločenstvom, Cariforumom a Mercosurom.

Veľký dôraz sa bude klásť na uzavretie a podpísanie dohôd o pridružení s krajinami 

Stredoamerického spoločenstva a na podpísanie viacstrannej dohody s krajinami Andského 

spoločenstva, ako aj na obnovenie a napredovanie rokovaní o dohode o pridružení s Mercosurom.

==================


