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18-MESEČNI PROGRAM

ŠPANSKEGA, BELGIJSKEGA IN MADŽARSKEGA PREDSEDSTVA

UVOD

Ta dokument predstavlja skupni program španskega, belgijskega in madžarskega predsedstva v 

obdobju od januarja 2010 do junija 2011. Razdeljen je na dva dela. Prvi del je strateški okvir, ki 

program postavlja v širši kontekst, zlasti z vidika dolgoročnejših ciljev, ki segajo v obdobje 

naslednjih treh predsedstev. Zato so v skladu s poslovnikom Sveta o tem delu potekala 

posvetovanja s prihodnjim poljskim, danskim in ciprskim predsedstvom. V drugem delu so 

predstavljeni operativni program in zadeve, ki bodo predvidoma obravnavane v naslednjih 

18 mesecih.

Tri predsedstva bodo svoje naloge opravljala na podlagi nove Pogodbe, ki je začela veljati 

1. decembra 2009. Storila bodo vse, da bodo zagotovila nemoteno delovanje novih pravil in določb. 

Zato bo potrebno zelo tesno sodelovanje med tremi predsedstvi, pa tudi med predsedstvi in novim 

predsednikom Evropskega sveta in VP, ki bo predsedovala Svetu za zunanje zadeve. Predsedstva se 

bodo močno opirala tudi na delo, ki ga bo nova Komisija opravljala na podlagi političnih smernic, 

ki jih je predsednik Komisije določil septembra 2009, in svojega delovnega programa. Prav tako 

bodo tesno sodelovala z Evropskim parlamentom, ki je dobil z Lizbonsko pogodbo veliko večjo 

vlogo.
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DEL I

STRATEŠKI OKVIR

V hitro spreminjajočem se svetu se soočamo z velikim številom novih izzivov, s katerimi se 

moramo spoprijeti odločno in z združenimi močmi. Le skupaj in v okviru Evropske unije bomo 

lahko igrali vodilno vlogo in znatno vplivali na pomembna svetovna vprašanja.

Prizadevati si moramo za Unijo, ki bo bližja svojim državljanom in njihovim interesom. Zato bomo 

spodbujali usmerjene politike, ki bodo neposredno koristile državljanom. Pri tem lahko izhajamo iz 

preteklih dosežkov ter se opremo na gospodarske, družbene in kulturne vire, tudi kulturno 

raznolikost, ki jih ima samo Evropa.

Prihodnjih 18 mesecev bo odločilnih za postavitev temeljev modela popolnoma trajnostne rasti, ki 

se učinkovito odziva na sedanje in prihodnje izzive. Lizbonska pogodba bo izboljšala sposobnost 

Unije za učinkovitejše spoprijemanje s temi izzivi.

Naloga, ki je pred nami, je oblikovanje enotnejše in bolj povezane Evrope, Evrope, ki se bo 

sposobna soočati s svetovnimi izzivi. 

o

o o

Najpomembnejša prednostna naloga je revizija lizbonske strategije. Naš cilj je vzpostavitev 

novega strateškega političnega okvira, tako da bomo lahko oblikovali Evropo, ki bo sposobna 

obvladovati krizo, spodbujati trajnostno rast in zaposlovanje ter inovacije in konkurenčnost, krepiti 

družbeno, gospodarsko in ozemeljsko kohezijo, se zoperstaviti podnebnim spremembam in povečati 

energetsko varnost. 
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Pri pripravi nove strategije bomo v celoti upoštevali poročila o napredku pri izvajanju evropskega pa 

tudi nacionalnih kriznih načrtov. Strategija se bo prispevala tudi k izvajanju evropske strategije 

zaposlovanja glede na demografske in okoljske izzive. Lizbonska strategija po letu 2010 mora 

upoštevati raznolikost EU. Poudarek bi moral biti predvsem na močni kohezijski politiki in pomoči 

ozemeljskim enotam in družbenim skupinam v slabšem položaju, da svoj položaj izboljšajo. Eden 

glavnih ciljev nove strategije mora biti odprava negativnih gospodarskih in družbenih posledic 

finančne krize. 

Na podlagi določb Lizbonske pogodbe bi morali pri tem še naprej imeti ključno mesto raziskave, 

razvoj in inovacije. V celoti bi bilo treba izkoristiti tudi močan in dobro delujoč enotni trg ter 

dosledno uveljavljati tudi štiri temeljne svobode. Evropa potrebuje močnejšo industrijsko osnovo, 

sodoben sektor storitev in uspešno podeželsko gospodarstvo. 

V novi strategiji bi bilo treba določiti realne skupne cilje za naslednje desetletje ter pri tem poseben 

poudarek dati rasti in delovnim mestom. Vanjo bi bilo treba vključiti tudi pregled vseh izvedbenih 

mehanizmov, tako da bo zagotovljeno skladnejše in učinkovitejše oblikovanje politik. Predvsem 

moramo zagotoviti okrepljeno sodelovanje ustreznih interesnih skupin, tudi na lokalni in regionalni 

ravni, tako da bo pri rasti in delovnih mestih mogoče doseči najboljše rezultate. Tri predsedstva bi z 

veseljem preučila morebitne nove pobude Komisije in pozdravljajo zlasti napovedano "Strategijo 

EU 2020" in morebitni okvir kakovosti za storitve v splošnem interesu. 

Med finančno krizo so se razkrile pomanjkljivosti gospodarskega in finančnega sistema. Finančni 

trgi morajo biti bolje urejeni in nadzorovani. Zlasti je treba hitro pripraviti zakonodajne predloge o 

vzpostavitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja in evropskih nadzornih organov, tako da bodo 

začeli delovati do konca leta 2010. 

Hitro bo treba dokončati delo v zvezi s pomembnimi vprašanji, kot so preglednost, vključno z 

izboljšanimi metodami za vrednotenje premoženja in izboljšanim finančnim odločanjem, okrepitev 

bonitetnega okvira (kapitalske zahteve in določbe), vključno s proticikličnimi elementi, ter okrepitev 

infrastrukture kapitalskih trgov. Tri predsedstva si bodo še naprej prizadevala za močan enotni trg 

finančnih storitev.
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Pozorno bo treba pripraviti, izvajati in spremljati ustrezne usklajene in posameznim državam 

prilagojene strategije za ukinitev denarnih in davčnih spodbud, tako da bo mogoče ustvariti prave 

pogoje za ponovno močno rast, vzdržne javne finance, ugodno gospodarsko in finančno okolje, 

zaposlovanje in večjo socialno kohezijo.

EU mora še naprej pripravljati usklajena stališča o vseh teh vprašanjih ter igrati vodilno vlogo na 

svetovni ravni, zlasti v G20 ter v Mednarodnem denarnem skladu in Svetovni banki. Posebno 

pozornost bi bilo treba nameniti vlogi in odgovornosti evroobmočja. 

Tri predsedstva bodo svoj pristop k revidirani socialni agendi iz julija 2008 prilagodila na podlagi 

ocene dosedanjega napredka, ki jo bo pripravila Komisija, ter širokih posvetovanj z državami 

članicami, socialnimi partnerji in civilno družbo. Prihodnje ukrepanje na socialnem področju bi 

moralo biti obsežno in med drugim vključevati zaveze, sprejete v okviru Evropskega pakta za 

mlade in strategije za mlade, Evropskega pakta za enakost spolov ter Evropskega pakta za družino.

Posebno pozornost bi bilo treba nameniti izvajanju strategije zdravja v Evropski uniji za 

obdobje 2008–2013.

Leto 2010 bo evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Njegov glavni cilj bo boj proti 

revščini in družbeni marginalizaciji, posebna pozornost pa bo namenjena brezposelnim, revnim 

otrokom, revnim delavcem in enostarševskim družinam. Pomembno bo tudi evropsko leto 

prostovoljnih dejavnosti 2011. 
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Boj proti diskriminaciji in spodbujanje vključevanja v družbo sta temeljni vrednoti po vsej Evropski 

uniji. Enakost spolov je ključno vprašanje in bo imelo pomembno mesto v celotni lizbonski strategiji 

za obdobje po letu 2010. Izvajati se bo začel nov načrt za enakopravnost žensk in moških. 

Prednostno bo obravnavano vprašanje nasilja nad ženskami, pa tudi nadaljnje ukrepanje v okviru 

izvajanja Evropskega pakta za enakost spolov. Med drugimi ključnimi socialnimi vprašanji je 

povečanje pomena politik za invalidne osebe, pri čemer bo upoštevano tudi vprašanje splošnega 

dostopa, tako da bo zagotovljena popolna participacija invalidnih oseb; boj proti socialnim in 

fiskalnim goljufijam; družbeno in gospodarsko vključevanje Romov; spodbujanje evropskega 

socialnega modela v večstranskih in dvostranskih zunanjih odnosih ter spodbujanje agende za 

dostojno delo, za katero se zavzema ILO.

o

o o

Za predsedstva je prva prednostna naloga izvajanje in morebitni pregled podnebno-energetskega 

svežnja. EU bo morala še naprej igrati vodilno vlogo v mednarodnih pogajanjih o podnebnih 

spremembah v skladu z izidom köbenhavnske konference (COP 15). Ta izid bomo ocenili na 

začetku leta 2010 in pri tem posebno pozornost namenili učinkom, ki jih bo imel za evropsko 

industrijo in gospodarstvo ter za evropske državljane.

Pripravljen bo nov energetski akcijski načrt za obdobje 2010–2014, ki naj bi bil sprejet na 

spomladanskem zasedanju Evropskega sveta leta 2010. Novi energetski načrt bo okvir, v katerem se 

bo še naprej razvijala in krepila evropska energetska politika. Pri oskrbi z energijo bo posebna 

pozornost namenjena ozemeljski in socialni koheziji. Tri predsedstva bodo spodbujala in okrepila 

ukrepe za izboljšanje in spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov, energetske učinkovitosti 

zgradb, energetske infrastrukture, ekoloških prevoznih sredstev in proizvodov. 
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Energetska varnost bo še naprej osrednje vprašanje. Sprejet bo nov instrument EU za energetsko 

varnost in infrastrukturo, ki bo usmerjen v zagotavljanje večje raznovrstnosti energetskih virov, 

virov oskrbe in tranzitnih poti ter v določanje projektov medsebojnega povezovanja in spodbujanje 

njihovega razvoja. Posebno pozornost je treba nameniti večji solidarnosti med državami članicami v 

nujnih primerih. Razširiti je treba regionalne in dvostranske dogovore o prekinitvah oskrbe. Zaradi 

pomembnosti energetske učinkovitosti pri krepitvi energetske varnosti in obravnavi podnebnih 

sprememb bo sprejet velikopotezen akcijski načrt za energetsko učinkovitost.

V okviru ocene skupne prometne politike si bomo prizadevali za uporabo ekoloških prevoznih 

sredstev in izboljšanje intermodalnosti. Poleg tega bo prednostna naloga tudi pregled vseevropskih 

prometnih omrežij. 

Prednostna naloga ostaja zaustavitev izginjanja biotske raznovrstnosti ter varovanje gozdov pred 

naravnimi nesrečami, zato bo pripravljena celovita evropska strategija za biotsko raznovrstnost za 

obdobje po letu 2010. Nadaljnje vedno pomembnejše vprašanje bo razvoj trajnostne rabe naravnih 

virov, zlasti trajnostno vodno gospodarstvo, ki je bistveno za zagotavljanje splošnega dostopa 

evropskih prebivalcev pa tudi ekoloških sistemov do čiste in neoporečne vode.

Kohezijska politika je še naprej solidarnostni instrument EU, ki prispeva k zmanjševanju razlik med 

državami članicami in regijami, zmanjševanju strukturnih težav ter krepitvi konkurenčnosti. Tudi v 

okviru prihodnje kohezijske politike si bomo prizadevali za temeljne cilje, določene v Pogodbi.

Pri tem bosta izredno pomembna začetek in izvajanje strategije EU za Podonavje. Tri predsedstva se 

zavzemajo za pripravo in uporabo nove strategije za najbolj oddaljene regije.
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Kmetijstvo je strateška panoga, ki je ključnega pomena za delovanje drugih gospodarskih panog, 

hkrati pa je tudi osnova za gospodarski in družbeni razvoj podeželja. Odločilnega pomena bodo 

prihodnje razprave o skupni kmetijski politiki po letu 2013. V prihodnji reformi bo največ 

pozornosti namenjene krepitvi obeh stebrov skupne kmetijske politike ter spodbujanju zanesljive 

preskrbe s hrano, varnosti hrane, trajnosti in inovacij, pa tudi obvladovanju globalnih izzivov.

Raba in izkoriščanje morskih virov morata biti trajnostna. Zato bo reforma skupne ribiške politike

ključna za obstoj te gospodarske panoge. Glavni namen reforme bo ureditev ribolovnih dejavnosti, 

tako da bodo gospodarsko, socialno in okoljsko vzdržne, pri čemer je treba upoštevati, da sta 

največja negativna dejavnika prekomerni ribolov in preobsežna ribiška flota.

o

o o

Tri predsedstva se bodo osredotočila na učinkovito izvajanje novega večletnega programa za razvoj 

območja svobode, varnosti in pravice (stockholmski program). Izziv pri tem bo zagotavljanje tako 

spoštovanja temeljnih svoboščin in zasebnosti kot tudi čim večje ravni varstva in varnosti v Evropi. 

Izredno pomembno bo vzpostaviti ravnotežje med ukrepi kazenskega pregona ter ukrepi za 

varovanje pravic posameznikov, pravno državo in pravili mednarodne zaščite. Utrdili bomo 

evropsko območje pravice. Prednostno bodo obravnavani mehanizmi za zagotavljanje lažjega 

dostopa ljudi do sodišč, tako da bo vsem zagotovljen enakopraven in enostaven dostop do sodnega 

varstva. Posebna pozornost bo namenjena uporabi temeljnega načela vzajemnega priznavanja ter 

uskladitvi in konsolidaciji zakonodaje. Prizadevali si bomo za nadaljnjo poglobitev schengenskega 

območja na podlagi dogovorjenih meril
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Oblikovanje v prihodnost usmerjene celovite evropske migracijske in azilne politike bo še naprej 

poglavitni cilj Evropske unije. Temelj za nadaljnji razvoj na tem področju ter za nameravane 

ukrepe pri izvajanju globalnega pristopa k vprašanju migracij bo Evropski pakt o priseljevanju in 

azilu. 

Pomembna prednostna naloga ostaja tudi zagotavljanje večje varnosti v Uniji in varovanje življenj 

in zaščita evropskih državljanov. Z učinkovitejšim sodelovanjem med državami članicami, 

institucijami EU in pristojnimi agencijami si bomo še naprej prizadevali za preprečevanje 

terorizma, organiziranega in čezmejnega kriminala ter trgovine z ljudmi in prepovedanimi drogami. 

In kot zadnje, nadalje bo poglobljena tudi zunanja razsežnost teh politik.

o

o o

Proces širitve se bo nadaljeval v okviru obnovljenega soglasja o širitvi. Pomembno mesto na 

dnevnem redu bosta imela dokončanje pristopnih pogajanj s Hrvaško ter podpis in ratifikacija 

pristopne pogodbe. Prizadevali si bomo ustvariti pogoje za bolj trajnosten in opazen napredek v 

pristopnih pogajanjih s Turčijo. Začeli bomo dejavnosti po prošnji NJRM za pristop. Predsedstva 

bodo v skladu z določbami Pogodbe obravnavala tri prošnje za članstvo, ki so jih vložile Albanija, 

Islandija in Črna gora.

EU bo v okviru stabilizacijsko-pridružitvenega procesa in solunske agende še naprej krepila 

evropsko perspektivo Zahodnega Balkana. Z vsemi instrumenti, ki jih ima na voljo, bo prispevala k 

stabilnosti in gospodarski uspešnosti v regiji.

Varnost, stabilnost in gospodarsko uspešnost Evrope bomo spodbujali tudi s celovitim izvajanjem 

evropske sosedske politike, s katero bomo prispevali k hitrejšemu trajnostnemu gospodarskemu 

razvoju in stabilnosti na tem območju. Usklajeno in uravnoteženo bomo krepili tudi vzhodno 

partnerstvo ter Unijo za Sredozemlje. 
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EU si bo prizadevala izboljšati učinkovitost, skladnost in prepoznavnost zunanjega delovanje EU, s 

katerim naj bi pospešila razvoj zanesljivega, učinkovitega večstranskega sistema. Pri tem bomo 

upoštevali interese EU ter uveljavljali niz neodtujljivih pravic, na katerih temeljita skupni projekt 

EU in njena varnost. Z uvedbo novega položaja visokega predstavnika ter ustanovitvijo evropske 

službe za zunanje delovanje bomo lahko okrepili vlogo EU na svetovnem prizorišču. Še naprej 

bomo razvijali odnose EU z najpomembnejšimi dvostranskimi in regionalnimi partnerji, zlasti z 

organiziranjem sestankov na najvišji politični ravni. 

Skupna trgovinska politika ima še naprej pomembno mesto v večstranskem delovanju EU. EU bo 

nadaljevala dvostranski pristop ter si prizadevala za globalen, celovit in uravnotežen sporazum v 

okviru kroga pogajanj iz Dohe in hkrati tudi v prihodnje sklepala regionalne in dvostranske 

sporazume ter se zavzemala za boljši dostop do trgov.

Varovanje in spodbujanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter njihova popolna 

vključitev v vse politike EU bo še naprej prednostna naloga EU v zunanjih odnosih.

EU je največja donatorka in trgovinska partnerka na svetu in se bo kot taka še naprej zavzemala za 

sprejemanje mednarodnih zavez o količini in kakovosti pomoči ter za strateška partnerstva z 

državami v razvoju, zlasti pri uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja. Posebna pozornost bo 

namenjena potrebam držav v razvoju zaradi svetovne finančne in gospodarske krize. Okrepiti bi 

bilo treba njihovo sposobnost prilagajanja podnebnim spremembam ter povečati sredstva, ki jih 

namenjajo ohranjanju biotske raznovrstnosti, varni preskrbi s hrano in trajnostnemu razvoju.
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Nadalje bomo razvili civilne in vojaške zmogljivosti. Te zmogljivosti bi morale Evropski uniji 

omogočiti, da bo lahko še bolj udeležena pri kriznem upravljanju ter pri stabilizaciji in reševanju 

sporov. EU bo pri kriznem upravljanju še naprej tesno sodelovala z Združenimi narodi, Natom, 

OVSE, AU in drugimi regionalnimi organizacijami.

Tri predsedstva bodo podpirala vzpostavitev konzularne zaščite vseh evropskih državljanov, ne 

samo zunaj ozemlja Evropske unije, temveč tudi med njihovim gibanjem in prebivanjem v drugih 

državah članicah.

o

o o

EU se bo lahko spoprijela s temi izzivi in izpolnila navedene cilje samo, če bo imela potrebna 

sredstva za uresničitev svojih načrtov.

Pregled proračuna je priložnost za razpravo o tem, kako bi lahko finančna sredstva Unije prilagodili 

njenim ciljem ter tako oblikovali proračun, ki izhaja iz skupnih politik in odraža nove izzive, s 

katerimi se sooča Unija.

Pri pripravi naslednje finančne perspektive bodo tri predsedstva v sodelovanju s Komisijo 

razpravljala o prihodnosti virov Unije in politik EU, kot so kohezijska, kmetijska, energetska, in 

okoljska politika ter politika za raziskave, razvoj in inovacije, pa tudi zunanje delovanje EU, v 

skladu z določbami pogodb ter sklepi Evropskega sveta iz decembra 2005. 

Lizbonska pogodba, ki je začela veljati 1. decembra 2009, bo Uniji omogočila učinkovitejše in 

bolj demokratično delovanje, predvsem zaradi racionalnejših postopkov odločanja in nove pravne 

podlage, ki jo zagotavlja. Tri predsedstva bodo nadaljevala nujno delo za zagotovitev popolnega in 

celovitega izvajanja Pogodbe.

***

**

*
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DEL II

OPERATIVNI PROGRAM

SPLOŠNE ZADEVE – HORIZONTALNA VPRAŠANJA

Nova pogodba

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je Unija dobila nov pravni okvir za svoje dejavnosti. 

Pripravljalno delo za izvajanje te pogodbe je omogočilo nemoten začetek njene veljavnosti. Nekaj 

določb je še treba uveljaviti ali dokončno oblikovati. Predsednik Evropskega sveta, tri predsedstva, 

Komisija in visoka predstavnica bodo zato to nujno delo takoj nadaljevali.

V celoti bi bilo treba izkoristiti možnosti, ki jih zagotavlja nova pogodba, zlasti pravico 

državljanov do pobude, pristop EU k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin ter novo vlogo nacionalnih parlamentov.

Lizbonska strategija po letu 2010 (EU 2020)

Revizija sedanje lizbonske strategije bo ključna prednostna naloga treh predsedstev, ki si bodo na 

podlagi predlogov Komisije za lizbonsko strategijo po letu 2010 in ob upoštevanju dela skupine za 

razmislek pod vodstvom Felipa Gonzáleza ter prispevka Evropskega parlamenta in svetovalnih 

organov (EESO, OR) prizadevala za določitev okvira za reševanje izzivov, ki so po mnenju 

evropskih državljanov najpomembnejši.

V tem političnem okviru se bodo obravnavali prihodnji gospodarski, družbeni in okoljski izzivi ter 

izzivi na področju zaposlovanja in cilji lizbonske strategije po letu 2010, pri čemer bo poseben 

poudarek namenjen rasti in delovni mestom. Kar zadeva upravljanje, bo imel sam Evropski svet 

tudi v prihodnje osrednjo vlogo pri vodenju tega procesa. 
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Pri reviziji obstoječe lizbonske strategije bodo obravnavani vsi vidiki izvedbenih mehanizmov, 

vključno z upravljanjem in sodelovanjem različnih interesnih skupin.

Po komaj končani finančni in gospodarski krizi ter krizi na področju zaposlovanja bodo v novi 

strategiji zagotovo upoštevani rezultati prvih ocen učinka evropskih in nacionalnih načrtov za 

oživitev gospodarstva. Druge prvine in elementi, ki bodo upoštevani v lizbonski strategiji po 

letu 2010, bodo podrobneje predstavljeni v zadevnih poglavjih. 

Bistveno je dobro delovanje in poglabljanje notranjega trga. Naš skupni cilj je doseči popolnoma 

integriran notranji trg, na katerem so ustrezno zagotovljene štiri svobode. 

Podnebne spremembe in energetska varnost

V boju proti podnebnim spremembam je treba preoblikovati sedanji razvojni model v model, 

temelječ na nizkih emisijah ogljika, in tako zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv. S tem bomo 

povečali energetsko varnost in prispevali h krepitvi novih področij gospodarske dejavnosti. 

Potrebna blažitev emisij toplogrednih plinov in prilagajanje podnebnim spremembam sta tesno 

povezana, zato je bistvenega pomena pripraviti ustrezen, usklajen in učinkovit akcijski načrt. S 

tega vidika so ukrepi za prilagajanje podnebnim spremembam priložnost za okrepitev trajnostne 

razsežnosti sektorskih politik, med katerimi so najpomembnejše energetska politika, prometna 

politika, politika na področju raziskav, razvoja in inovacij, kohezijska politika, skupna kmetijska 

politika (SKP) in skupna ribiška politika (SRP), pa tudi migracijska politika in finančne posledice. 

EU bi morala ohraniti tudi dejavno vlogo pri krepitvi mednarodnega sodelovanja.

Tri predsedstva bodo prav posebno pozornost posvetila nadaljnjemu ukrepanju po köbenhavnski 

konferenci.
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Za izboljšanje energetske varnosti, ki je prav tako pomembna za gospodarski razvoj EU, je treba 

okrepiti prizadevanja za povezanost in raznolikost energetskih ponudnikov, virov in poti oskrbe z 

energijo. Za odzivanje na motnje v oskrbi bi bilo treba razviti nove prožne, učinkovite in pregledne 

mehanizme za odzivanje na krize razmere pri oskrbi z nafto in plinom. Eno od ključnih sredstev za 

okrepitev energetske varnosti je energetska učinkovitost, med drugim revizija akcijskega načrta za 

energetsko učinkovitost. Bistvenega pomena je opredeliti in odstraniti ovire za naložbe v projekte 

medsebojnih povezav, obnovljive vire energije in trajnostno uporabo fosilnih goriv. Zunanji odnosi 

so zelo pomembni na področju energetike. Zagotoviti bi bilo treba raznolikost načinov in sredstev. 

Unija bi zato morala v dialogu z državami ponudnicami, tranzitnimi državami in državami 

porabnicami zastopati enotno stališče o energetskih vprašanjih.

Vmesni pregled finančnega okvira/naslednja finančna perspektiva

Tri predsedstva bodo pozorno spremljala proces pregleda proračuna in politik EU, ki trenutno 

poteka. Ta proces je priložnost za razpravo o tem, kako evropski proračun prilagoditi izzivom, s 

katerimi se morajo spoprijeti vse države članice. Zastavljeni cilj je proračun, usmerjen v skupne 

politike, ki upošteva nove izzive Unije. 

V tem smislu in zaradi priprave novega finančnega okvira bodo tri predsedstva v sodelovanju s 

Komisijo razpravljala o prihodnosti lastnih sredstev ter strateških ciljih EU za leto 2020 in stroških 

skupnih politik na področjih, kot so raziskave, razvoj in inovacije, energetika, okolje, zunanja 

pomoč, kohezijska politika in kmetijstvo. V tej razpravi bodo upoštevane določbe pogodb in sklepi 

Evropskega sveta iz leta 2005. 

Tri predsedstva si bodo poleg tega prizadevala zagotoviti, da bodo razprave o lastnih sredstvih EU 

in razprave o odhodkih potekale sočasno, ob spoštovanju načel ustreznosti, postopnega pristopa, 

enakopravnosti in solidarnosti ter ob ohranjanju ravnotežja med reformami in stabilnostjo 

odhodkov.
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Kohezijska politika, ozemeljska kohezija in razvoj mest

Cilj kohezijske politike je prispevati k zmanjševanju razlik v stopnjah razvoja različnih regij ter s 

tem postaviti temelje uravnoteženega in trajnostnega gospodarskega, socialnega in teritorialnega 

razvoja. Ta politika ostaja pomembna za prihodnost, obenem pa je tudi pomembno sredstvo za 

izvajanje enotnega trga in enotne valute.

Tri predsedstva si bodo prizadevala za široko in poglobljeno razpravo o regionalni politiki po 

letu 2014. Razprava bo priložnost za analizo ter temeljito obravnavo strateškega poročila za 

leto 2010 in petega poročila o koheziji.

Predsedstva bodo nadaljevala delo v zvezi s prihodnostjo kohezijske politike, pri čemer bodo 

posebno pozornost posvetila njeni strukturi ter poenostavitvi njenih pravil in postopkov. Skupaj 

bodo ocenila in pregledala vidike, povezane z ozemeljsko razsežnostjo kohezijske politike, in 

ozemeljsko agendo, ki naj bi bila sprejeta leta 2011. 

Kar zadeva razvoj mest, bodo tri predsedstva nadaljevala izvajanje leipziške listine. Med 

prednostnimi vprašanji bodo celovita prenova mest, urbana razsežnost podnebnih sprememb, 

gospodarska kriza in demografski izzivi. 

V okviru stanovanjskih politik, zlasti na urbanih območjih, se bodo predsedstva posvetila 

vprašanjem socialne kohezije, kakovosti stanovanjskih objektov in energetske učinkovitosti stavb, 

predvsem pa programom za prenovo mest.
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Strategija za Podonavje

Evropski svet je junija 2009 pozval Komisijo, naj do konca leta 2010 predloži strategijo EU za 

Podonavje. Tri predsedstva bodo nadaljevala delo v zvezi s to pobudo, ki je popolnoma v skladu s 

cilji trajnostnega razvoja. Posebne izzive bi bilo treba reševati s celostnim pristopom in upoštevati 

posebne okoliščine v vsaki državi članici. Pri tem bodo zagotovo obravnavani okoljski, prometni in 

socialnoekonomski vidiki ter kulturni razvoj te regije in zunanja razsežnost omenjene strategije, 

zajete pa bodo vse države, udeležene v procesu sodelovanja v Podonavju. S tem bi morali dopolniti 

že obstoječe politike EU za to regijo.

Najbolj oddaljene regije

Tri predsedstva menijo, da je treba v skladu z merili iz sporočila Komisije z dne 17. oktobra 2008 z 

naslovom "Najbolj oddaljene regije: prednost za Evropo" preučiti možnost oblikovanja nove 

strategije EU za najbolj oddaljene regije. V zvezi s tem z zanimanjem pričakujejo predloge 

Komisije.

Celostna pomorska politika

Tri predsedstva bodo nadaljevala prizadevanja za vzpostavitev celostne pomorske politike EU ter 

preučila vse ukrepe, povezane s predlogi in pobudami iz modre knjige Komisije.



16671/09 tst/MC/ka 20
DQPG SL

Širitev

Tri predsedstva bodo v skladu s sklepi Evropskega sveta, sprejetimi decembra 2006, nadaljevala 

prizadevanja za širitev. 

Če bodo pristopna pogajanja s Hrvaško končana, bodo predsedstva poskrbela za hitro dokončanje 

pristopne pogodbe in nemoteno vključitev nove države članice. Pristopna pogajanja s Turčijo se 

bodo aktivno nadaljevala v skladu z ustreznimi sklepi Sveta, nadaljevalo pa se bo tudi delo, 

povezano s prošnjo Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za pristop.

Tri prošnje za članstvo, ki so jih vložile Albanija, Islandija in Črna gora, bodo obravnavane v 

skladu z določbami Pogodbe. 
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EKONOMSKE IN FINANČNE ZADEVE

Usklajevanje gospodarske politike

Svet bo moral pri obnovi gospodarstva po finančni krizi in recesiji, ki ji je sledila, posebno 

pozornost nameniti zagotavljanju usklajenega in skladnega pristopa pri ponovnem vzpostavljanju 

pogojev za trdno in trajnostno rast. V okviru tega pristopa bo treba obravnavati strukturne 

pomanjkljivosti gospodarstva in s celovito strategijo za strukturne izboljšave povečati stopnjo 

potencialne rasti ter pri tem izkoristiti trdne temelje, ki jih zagotavlja makroekonomska stabilnost. 

Tri predsedstva se bodo osredotočila predvsem na ukrepanje na podlagi evropskega načrta za 

oživitev gospodarstva, vključno z načrti reševanja finančnega sektorja, ustrezno izhodno strategijo 

za ukrepe državne podpore, proračunskimi politikami in strukturnimi reformami. Posebno 

pozornost bi bilo treba nameniti usklajevanju gospodarske politike, ustvarjanju sinergij, 

odpravljanju nenehnih izkrivljanj razmer na enotnem trgu in zagotovitvi ustreznih in dejansko 

enakih konkurenčnih pogojev; vidiki, povezani z enotnim trgom, so zelo pomembni.

Tri predsedstva bodo zagotovila, da se bo Pakt za stabilnost in rast še naprej uporabljal na 

ekonomsko zdrav način in prispeval k postopni preusmeritvi fiskalnih politik v doseganje 

vzdržnosti. Potrebni so dodatni ukrepi, s katerimi bi postavili temelje za bolj uravnoteženo 

trajnostno rast. Pri tem bodo tri predsedstva poseben poudarek namenila izhodnim strategijam, s 

katerimi bi pospešili ponovno vzpostavitev normalnih pogojev na trgih in se izognili zaviranju 

napredka, doseženega pri stabilizaciji finančnega sektorja. S temi strategijami bo zagotovljena 

usklajenost kratkoročnih ukrepov za podporo in krepitev gospodarske obnove ter ključnih pogojev 

za izboljšanje kakovosti javnih financ in vzpostavitev ustrezne ureditve za kritje stroškov 

starajočega se prebivalstva. Izvajati bi jih bilo treba na usklajen način in ob upoštevanju posebnih 

razmer v posameznih državah.
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Finančni trgi in storitve

V bližnji prihodnosti se bo ta sektor osredotočil na usklajevanje svežnjev podpornih ukrepov za 

finančni sektor in izhodnih strategij, tako da bodo upoštevane tudi morebitni posredni učinki krize.

EU je že sprejela ukrepe brez primere za ponovno vzpostavitev stabilnosti finančnih trgov in 

kreditnih tokov. Te ukrepe je treba uskladiti z obsežno reformo ureditve finančnih storitev in tako 

preprečiti ponovno krizo ter povrniti zaupanje v finančno industrijo. Poudarek bo na ukrepih za 

spodbujanje korektnosti, integritete in preglednosti ter ukrepih za zaščito pred grožnjami 

celotnemu sistemu in prekomernim tveganjem. 

Odločilnega pomena je nov evropski okvir za makro- in mikrobonitetni nadzor. Na mikrobonitetni 

ravni je nujno ustanoviti evropske nadzorne organe za sektorje bančništva, zavarovalništva in 

vrednostnih papirjev. Na makrobonitetni ravni bo morebitno ogrožanje finančne stabilnosti 

spremljal in presojal Evropski odbor za sistemska tveganja. Ta novi odbor naj bi bil popolnoma 

operativen do konca leta 2010. Če se želimo izogniti ponovni krizi, bi morala biti prednostna 

naloga mednarodno makroekonomsko usklajevanje, temelječe na tesnem sodelovanju med 

Mednarodnim denarnim skladom, Odborom za finančno stabilnost in nadzornimi organi. 

Dolgoročno bi bilo prizadevanja treba usmeriti v odpravo pomanjkljivosti ureditve finančnih 

storitev, ki so se razkrile med finančno krizo. Da bi upravljavcem finančnih trgov in storitev 

zagotovili enake konkurenčne pogoje, mora EU storiti vse, da zagotovi, da so vsi novi ukrepi na 

finančnih trgih in storitve dobro usklajeni z drugimi ključnimi akterji na trgu in ne povzročajo 

nepoštene konkurence; le tako lahko spodbujamo vsestransko stabilne in konkurenčne trge. 
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Mednarodni vidiki

Zagotoviti bo treba ukrepanje na podlagi sporazuma o podnebnih spremembah (konferenca 

UNFCC v Köbenhavnu).

Leta 2010 se bodo začele dejavnosti na podlagi vmesnega pregleda mandata Evropske 

investicijske banke za zunanja posojila.

Tri predsedstva bodo pozorno spremljala in usklajevala stališča EU v trenutnem procesu skupine 

G20, in sicer na ravni ministrov za finance in na najvišji ravni, da bi zagotovili nadaljnje ukrepanje 

in izvajanje dogovorov, doseženih na sestankih voditeljev G20 v Washingtonu, Londonu in 

Pittsburghu. Predsedstvo bo dejaven akter v tem procesu, saj bo sodelovalo pri oblikovanju stališč 

EU za srečanja G20 ter zastopalo in zagovarjalo interese EU. Tri predsedstva si bodo na podlagi 

prepričljivih rezultatov EU pri izvajanju akcijskega načrta G20, ki je bil sprejet novembra 2008, po 

najboljših močeh prizadevala zagotavljati nadaljnjo vodilno vlogo EU pri izvajanju ukrepov G20. 

Finančna vprašanja se bodo obravnavala tudi v okviru mednarodnih forumov, kot sta ASEM in 

Unija za Sredozemlje.
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Obdavčitev

Na področju posredne obdavčitve bodo tri predsedstva prednostno obravnavala posodobitev pravil o 

skupnem sistemu davka na dodano vrednost in boju proti davčnim goljufijam. Kar zadeva sistem 

DDV, se utegne nadaljevati obravnava zavarovalniških in finančnih storitev, pravil za izdajanje 

računov ter obravnavanje davka na dodano vrednost na področju poštnih storitev. Predsedstva 

nameravajo ponovno obravnavati ureditev DDV v predlogu o potovalnih agencijah. Kar zadeva 

vprašanje boja proti davčnim goljufijam, bo v okviru nadaljnjih razprav obravnavana uvedba 

mehanizma obrnjene davčne obveznosti za preprečevanje goljufij s pravicami do emisij 

toplogrednih plinov. Delo v zvezi s prenovitvijo Uredbe o upravnem sodelovanju na področju davka 

na dodano vrednost se bo dejavno nadaljevalo. Posebna prizadevanja bodo namenjena tudi reviziji 

direktive o obdavčitvi energije, in sicer po predložitvi predloga Komisije.

Kar zadeva neposredno obdavčitev, bodo tri predsedstva nadaljevala delo v zvezi s predlogom za 

izboljšanje delovanja mehanizma za obdavčevanje prihrankov v okviru EU in v odnosih s tretjimi 

državami. Prizadevala si bodo tudi za dokončanje novih direktiv o upravnem sodelovanju pri davčni 

odmeri in vzajemni pomoči pri izterjavi davkov. Tri predsedstva si bodo prizadevala za sporazum s 

tretjimi državami o sodelovanju in izmenjavi informacij na področju neposrednih davkov ter za 

vsesplošno sprejetje načel dobrega upravljanja na davčnem področju. Še naprej bodo spodbujala 

delo Skupine za kodeks ravnanja pri odpravljanju ukrepov, ki povzročajo škodljivo davčno 

konkurenco, in nadaljevala delo, povezano z vprašanji iz njenega delovnega svežnja, zlasti z ukrepi 

proti zlorabi, odnosi s tretjimi državami, preglednostjo in izmenjavo informacij v zvezi s transferno 

ceno in upravnimi praksami. Nadaljevati bi bilo treba tudi prizadevanja za boljšo usklajenost 

nacionalnih davčnih sistemov.

Lizbonska strategija po letu 2010

Prenovitev Lizbonske strategije je obsežna naloga, pri kateri sodelujejo številne sestave Sveta in s 

katero se bodo spoprijela vsa tri predsedstva. Prenovljena strategija bo temeljila na oceni sedanje 

lizbonske strategije, upoštevati pa bi morala posledice in izzive, povezane s trenutno svetovno 

finančno in gospodarsko krizo, in prispevati k uresničevanju dolgoročnih ciljev Unije.
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Trdna osrednja strategija gospodarske politike ostaja nujna, če želi EU ohraniti stopnje potencialne 

rasti in zagotoviti trajnostno blaginjo. Zaradi krize in staranja našega prebivalstva je obsežen in 

ambiciozen program gospodarskih reform še bolj ključen, kot je bil v desetletju predhodne lizbonske 

strategije.

Proračunski in strukturni položaj v posameznih državah članicah po končani krizi ne bo enak, zato bo 

moral biti proces določanja smernic dovolj prožen, da se bo lahko prilagodil potrebam posameznih 

držav članic, obenem pa stremel k uresničitvi glavnih splošnih ciljev, ki so dolgoročno večja 

konkurenčnost, vzdržnost in blaginja.

Proračun EU

Tri predsedstva bodo posebno pozornost namenila pregledu proračuna EU, takoj ko bo Komisija 

predstavila svoje sporočilo. Revizija finančne uredbe se bo začela takoj po predložitvi predloga 

Komisije. Pripravljalno delo za naslednjo finančno perspektivo se bi lahko začelo proti koncu 18-

mesečnega obdobja. Predsedstva bodo po predložitvi uredbe o večletnem finančnem okviru in 

drugih vprašanj, povezanih z novim proračunskim postopkom, ki jih bo predstavila Komisija, 

začela delo v zvezi s tem pomembnim vprašanjem. Obravnavan bo sklep o lastnih sredstvih na 

podlagi poročila Komisije.

Statistika

Tri predsedstva bodo spodbujala izvajanje evropskega kodeksa ravnanja, zlasti izboljšanje 

kakovosti, zanesljivost in preglednost priprave statističnih podatkov. 
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V skladu s ciljem zmanjšanja upravnega bremena podjetij do 25 % do leta 2012 bodo tri 

predsedstva spodbujala politike, katerih cilj je zmanjšati bremena za anketirance in izboljšati 

stroškovno učinkovitost, pri tem pa izpolniti zahteve po statističnih informacijah s strani 

uporabnikov. Da bi to dosegli, bi se morale takšne politike usmeriti predvsem na povečano uporabo 

informacijskih orodij in orodij komunikacijske tehnologije. V tem okviru sta zlasti pomembna 

spodbujanje sistemov zbiranja podatkov podjetij in uporaba elektronskih sistemov za izmenjavo 

statističnih podatkov.
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KONKURENČNOST

Enotni trg

Notranji trg ostaja v središču evropske integracije in si zato zasluži nenehno pozornost vseh akterjev 

na ravni EU. Tri predsedstva bodo zato izkoristila vsako priložnost, da prevzamejo pobudo ali 

sprejmejo ukrepe, katerih cilj je zaščita, krepitev in vzpostavitev notranjega trga ter izboljšanje 

njegovega delovanja.

Tri predsedstva bodo nadaljevala delo v zvezi s tekočim pregledom enotnega trga, ki spodbuja 

prosti pretok oseb, blaga, storitev in kapitala. Popoln izkoristek potenciala notranjega trga je ključno 

orodje za ponovno gospodarsko rast v prid podjetij in potrošnikov. Preučena bo možnost preklica 

prehodnih obdobij za omejitev prostega pretoka delavcev iz novih držav.

Izvajanje direktive o storitvah je ključni dejavnik pri vzpostavitvi notranjega trga storitev ter 

izboljšanju konkurenčnosti v Evropi. Predsedstva bodo zato spodbujala učinkovit in pregleden 

postopek medsebojnega ocenjevanja iz člena 39 direktive, ki bo omogočil oblikovanje sklepov o 

politiki, temelječih na dokazih, in pomagal zagotoviti visokokakovostno izvajanje v državah 

članicah, na njegovi podlagi pa bo Komisija decembra 2010 pripravila zbirno poročilo, ki mu bodo 

po potrebi priloženi predlogi za dodatne pobude.

Boljši predpisi so še vedno vir zaskrbljenosti in bodo temu ustrezno visoko na dnevnem redu treh 

predsedstev. Izboljšanje regulativnega okolja v Evropi je še vedno eden od osrednjih ciljev. 

Prizadevati si je treba za zagotovitev izpolnitve cilja 25-odstotnega zmanjšanja upravnih bremen

za evropska podjetja do leta 2012. V zvezi s tem bo pomembna e-uprava, katere cilj bi moralo biti 

zmanjšanje upravnih bremen. Predsedstva bodo pri sprejemanju odločitev kar najbolj izkoristila 

celovite ocene učinka in si bodo po potrebi prizadevala za izboljšanje tega instrumenta, na primer z 

analizo ocen učinka in z izboljšanjem postopka posvetovanja. 
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Tri predsedstva tudi menijo, da je pomembno izboljšati sedanji program poenostavitve. Poleg tega 

bodo spodbujala izmenjavo izkušenj in najboljših praks med javnimi upravami držav članic, zlasti 

kar zadeva metode, sredstva in načine zmanjšanja upravnih bremen na nacionalni ravni. Tri 

predsedstva z veseljem pričakujejo morebitne nove pobude Komisije za boljše predpise ("pametne 

predpise") in bodo še naprej pripravljala poročila o napredku ali sklepe. 

Na področju konkurenčnosti se pričakuje, da bo Komisija v okviru nadaljnjega ukrepanja na 

podlagi "Bele knjige o odškodninskih tožbah zaradi kršitve protimonopolnih pravil ES" , v prvem 

polletju 2010 predložila zakonodajni predlog, j kar bo omogočilo vsebinsko delo v zvezi s to 

pobudo. 

V času treh predsedstev bi bila lahko na podlagi poročila Komisije iz aprila 2009 o delovanju 

uredbe št. 1/2003 opravljena revizija.

Tri predsedstva si bodo tudi na podlagi mandata Sveta o pooblastitvi Komisije za začetek pogajanj s 

Kanado o sporazumu o sodelovanju in izmenjavi informacij pri preiskavah na področju konkurence 

prizadevala doseči dogovor in s Kanado pred iztekom mandata podpisati sporazum o sodelovanju.

Izvajanje novega zakonodajnega okvira (blagovni sveženj) je eden od ključnih elementov, ki 

lahko izboljša potencial notranjega trga. Predsedstva bodo nadaljevala delo v zvezi z industrijskimi 

proizvodi.

Predsedstva bodo poleg tega spodbujala orodja IKT, boljši dostop MSP do notranjega trga, 

oblikovanje bolj dinamičnega poslovnega okolja, izboljšanje konkurenčnosti EU in javna naročila, 

vključno z zelenimi in inovativnimi javnimi naročili.
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Na področju prava gospodarskih družb bo posebna pozornost namenjena predlogom za 

poenostavitev. Komisija naj bi pripravila predloge o poenostavitvi četrte in sedme direktive o pravu 

družb (računovodstvu). 

Direktiva o prevzemu in uredba o SE bosta kmalu revidirani, tri predsedstva pa pričakujejo poročila 

Komisije v zvezi s tema vprašanjema, da bi začela posvetovanja in po potrebi nadaljevala delo v 

zvezi z njima. Če razprave o predlogu za statut evropske zasebne družbe ne bodo prej zaključene, 

bodo tri predsedstva naredila vse, kar je mogoče, da se doseže soglasje o predlogu. 

Vidiki konkurenčnosti in industrijska politika

Lizbonska strategija po letu 2010 bo ključna prednostna naloga treh predsedstev. Cilj bo 

konstruktivno prispevati k razpravi o strateških prednostnih nalogah in programski pripravi. Tri 

predsedstva se bodo opirala na različne srednjeročne preglede, ki bodo na voljo na začetku 

leta 2010, oceniti pa bo treba tudi načrte za oživitev, zlasti evropske pobude, da bi pridobili 

izkušnje za prihodnje politike in finančne perspektive. 

V tem okviru in ob upoštevanju izzivov, ki jih predstavlja globalizacija, bo treba zunanji 

razsežnosti konkurenčnosti posvetiti posebno pozornost. Ker se ta tema nanaša tudi na mnoge 

druge, bo obravnavana v tesni povezavi z različnimi tematskimi prednostnimi nalogami treh 

predsedstev. Cilj je evropskim podjetjem omogočiti, da izkoristijo priložnosti, ki jim jih nudita 

globalizacija in odprtje zunanjih trgov, in se tudi odzvati na grožnje konkurenčnosti, ki so 

povezane s tema pojavoma.
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Prednostno bo obravnavano tudi nadaljnje ukrepanje na podlagi sporočila Komisije o dostopu do 

surovin.

Predsedstva si bodo prizadevala pripraviti konkretne predloge o trajnostnih pobudah za industrijsko 

politiko, spodbujati ekološke inovacije in razvoj konkurenčnega, okolju prijaznega gospodarstva, 

zlasti v okviru lizbonske strategije po letu 2010, in okrevanje evropskega gospodarstva, na primer s 

spodbujanjem okolju prijaznih avtomobilov in električnih avtomobilov.

Predsedstva bodo posebno pozornost namenila zlasti izzivom na področju konkurenčnosti, ki so 

povezani z okoljskimi in podnebnimi politikami. V tej zvezi bo posebna pozornost namenjena 

preprečevanju tveganja selitve virov CO2 in umestitvi energetsko močno intenzivnih panog.

MSP

Tri predsedstva bodo prednostno obravnavala spremljanje in ocenjevanje izvajanja Akta za mala 

podjetja in njegov akcijski načrt, in tako prispevala k razpravi o politiki MSP po letu 2010. Cilj je 

nadalje razviti politike MSP in jih v celoti upoštevati v okviru lizbonske strategije po letu 2010. 

Izzivi kot so globalizacija, dostop do financ, izboljšanje znanj in spretnosti, trajnostni razvoj, 

prenos podjetij, mreženje, inovacije in podjetništvo bodo v osrčju naših razmislekov.

Inovacije in intelektualna lastnina

Tri predsedstva bodo v tesni povezavi z razmislekom o lizbonski strategiji po letu 2010, 

prihodnjimi industrijskimi politikami ter politikami s področja raziskav, razvoja in inovacij, pa tudi 

na osnovi prihodnjih predlogov Komisije prispevala k razpravi o prihodnji evropski inovacijski 

politiki in njenih instrumentih, s posebnim poudarkom na politikah grozdov (mednarodna 

razsežnost, povezava med podjetji, raziskave, razvoj, inovacije ter usposabljanje, spremljanje in 

ocenjevanje), vodilnih trgih, standardizaciji ter boju proti ponarejanju in piratstvu.
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Evropska standardizacija je pomembna za inovacije ter konkurenčnost naše industrije. 

Ena od glavnih prednostnih nalog na področju intelektualne in industrijske lastnine bo krepitev 

zaščite pravic intelektualne lastnine, med drugim z razvojem observatorija za ponarejanje in 

piratstvo. Tri predsedstva si bodo poleg tega odločno prizadevala doseči celovit dogovor o 

enotnem sistemu reševanja patentnih sporov in uredbi o patentu EU. Z velikim zanimanjem 

pričakujejo tudi pregled Komisije o blagovni znamki EU. Posebno pozornost pa bodo posvetila 

pričakovanemu predlogu Komisije s področja avtorskih pravic, katerega cilj je oblikovati evropski 

okvir, ki spodbuja digitalizacijo avtorsko zaščitenega gradiva, pri tem pa dosledno spoštuje pravice 

avtorja. Predsedstva v tem okviru z veseljem pričakujejo začetek dela v zvezi z napovedanimi 

pobudami Komisije o zaščiti t. i. del sirot.

Raziskave, razvoj in inovacije

Tri predsedstva bodo pri prenavljanju lizbonske strategije po letu 2010 dosledno upoštevala pomen 

raziskav, razvoja in inovacij.

Popolno oblikovanje in konsolidacija evropskega raziskovalnega prostora (ERP) na skupni podlagi 

politik visokošolskega izobraževanja, raziskav in inovacij bosta tudi v prihodnje prednostni cilj, da 

bi spodbujali konkurenčnost Evrope in se soočili z glavnimi družbenimi in tehnološkimi izzivi.

Predsedstva bodo zato oblikovala prihodnji cilj oziroma cilje in/ali politične cilje, da bi uskladili 

prizadevanja EU in držav članic na področju politik v obdobju po letu 2010. Podpirala bodo razvoj 

in izvajanje niza kazalnikov za spremljanje napredka glede dokončne vzpostavitve ERP. Poudarjen 

bo pomen ERP za oblikovanje trajnostnega gospodarstva in družbe.
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Predsedstva bodo spodbujala okrepljeno upravljanje ERP, s tem pa učinkovitejše usklajevanje 

evropskih, nacionalnih in regionalnih politik in programov, zlasti program za konkurenčnost in 

inovacije ter okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj, to pa bo omogočilo uspešnejše in 

učinkovitejše naložbe v raziskave in inovacije v Evropi. V tem okviru bodo nadalje razvila korake 

v smeri kulture ocenjevanja, vključno s perspektivnimi študijami in ocenami učinka, zlasti 

naknadnimi ocenami učinka, ki zajema vse zadevne ključne ukrepe raziskovalne politike v ERP.

Poleg tega bo posebna pozornost namenjena preučitvi srednjeročnega pregleda sedmega 

okvirnega programa za raziskave, nadaljevale pa se bodo razprave o obliki in naknadni oceni 

učinka prihodnjega okvirnega programa. Opravljen bo tudi pregled strukture in mehanizmov 

Evropskega raziskovalnega sveta in skupnih podjetij (IMI, ARTEMIS, ENIAC ČISTO NEBO). 

Posebna pozornost bo namenjena sodelovanju industrije, zlasti MSP, v okviru cilja, da se doseže 

sodelovanje vsaj 15 % MSP ter poenostavijo upravni postopki in postopki finančnega nadzora.

Pomemben instrument bodo javno-zasebna partnerstva, zlasti na področju energetike, učinkovite 

gradnje, tovarn prihodnosti, okolju prijaznih avtomobilov in prihodnjega interneta, ki bodo 

temeljila na vrsti skupnih okvirnih predpisov.

Kot del nadaljnjega usklajevanja evropskih, nacionalnih in regionalnih politik bo posebna 

pozornost namenjena izvajanju skupnega načrtovanja z izbiro in izvajanjem prvega seznama tem in 

podrobnimi ureditvami za sodelovanje in usklajevanje čezmejnega financiranja.

Pomembna horizontalna tema je vloga regij na področju raziskovalnih politik in evropskih 

znanstvenih politik. Tri predsedstva bodo poudarila pomen regionalne razsežnosti pri 

oblikovanju, izvajanju in nadaljevanju dela v zvezi s politikami na področju inovacij in raziskav, 

zlasti tistimi, pri katerih je možno dopolnjevanje s pobudami, sofinanciranimi iz strukturnih 

skladov. 
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Učinkovito izvajanje prostega gibanja znanja v ERP (peta svoboščina) je ključnega pomena. 

Sprejeti bodo nadaljnji ukrepi na podlagi evropskega partnerstva, da bi pospešili napredek pri 

prizadevanjih za večjo priljubljenost raziskovalnih karier v Evropi in privabili najbolj inteligentne 

ljudi na svetu v evropske raziskovalne institute in univerze.

Tri predsedstva bodo pozorno spremljala izvajanje trikotnika znanja, vključno s prvimi 

skupnostmi znanja in inovacij Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. Poleg tega bodo 

posebno pozornost namenila izvajanju in nadaljnjemu delu v zvezi s pobudami, sprejetimi v okviru 

novega evropskega načrta za inovacije.

Tri predsedstva bodo pozorno spremljala napredek pri uresničevanju vseevropske raziskovalne 

infrastrukture, navedene v časovnem načrtu Evropskega strateškega foruma za raziskovalne 

infrastrukture, in spodbujala oblikovanje srednje velikih, omreženih raziskovalnih infrastruktur.

Na dnevnem redu bo priprava in razprava o osmem okvirnem programu Euratoma s posebnim 

poudarkom na projektu ITER.

Tri predsedstva podpirajo oblikovanje vesoljske politike EU.

Carina

V letu 2010 se bodo nadaljevala pogajanja o Protokolu k Okvirni konvenciji o nadzoru tobaka za 

boj proti nedovoljeni trgovini s tobačnimi izdelki, rezultati pa se pričakujejo v času predsedovanja 

treh predsedstev. Pogajanja o sporazumu z Rusijo o nadzoru predhodnih sestavin za prepovedane 

droge so se šele začela in bodo verjetno zaključena leta 2010.
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Olajševanje trgovine in krepitev varnosti dobavne verige bosta tudi v prihodnje v središču 

pozornosti treh predsedstev. Na dvostranski in mednarodni ravni se bodo nadaljevala pogajanja o 

vzajemnem priznavanju trgovinskih programov.

Na področju varstva pravic intelektualne lastnine bodo tri predsedstva spremljala izvajanje 

akcijskega načrta za carino Skupnosti za obdobje 2009–2010 (pravice intelektualne lastnine) in 

revidirala uredbo o ponarejanju. Nadaljevala se bodo pogajanja o večstranskem trgovinskem 

sporazumu o preprečevanju ponarejanja (ACTA), zlasti o ukrepih glede nadzora meje (prvi krog 

je načrtovan januarja 2010 v Mehiki). V zvezi s pregledom Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003 z 

dne 22. julija 2003 o carinskem ukrepanju zoper blago, glede katerega obstaja sum, da krši 

določene pravice intelektualne lastnine, in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti zoper blago, glede 

katerega je ugotovljeno, da je kršilo take pravice, bi lahko predložili tudi osnutek predloga o 

spremembi uredbe.

Na podlagi poročila Komisije, napovedanega v sklepih Sveta o strategiji, po kateri se je treba 

ravnati za oblikovanje carinske unije, bodo sprejeti sklepi Sveta.

Turizem

Predsedstva bodo na podlagi nove pogodbe podpirala usklajene ukrepe o politikah in ukrepih EU v 

zvezi s sektorjem turizma in turističnimi dejavnostmi. V ta namen bodo spodbujala oblikovanje 

celovitega političnega okvira za turizem z ustreznimi finančnimi instrumenti za ukrepe EU na 

področju turizma.

Predsedstva se zavedajo horizontalnega pomena turizma kot gospodarskega sektorja, ki pomembno 

prispeva k ustvarjanju delovnih mest in rasti. Spodbujala bodo vključitev vidikov turizma v druge 

ustrezne politike EU, zlasti pa bodo obravnavala usposabljanje, zaposlovanje in socialne zadeve v 

zvezi s turizmom, vlogo turizma pri kakovosti življenja, inovacije na področju turizma, okoljsko 

trajnost in turizem, varstvo potrošnikov, gospodarstvo in obdavčitev v sektorju turizma, turistične 

vizume in varnost ter prevoz in mobilnost turizma.

Predsedstva bodo spodbujala družbeno odgovoren model turizma in solidarni evropski model 

turizma ter vrsto pogojev in načel oziroma kodeksov dobre prakse, da bi razvoj turizma uskladili z 

gospodarsko, družbeno in okoljsko trajnostjo, v skladu s cilji iz sporočila Komisije o agendi za 

konkurenčen in trajnosten evropski turizem.
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ZAPOSLOVANJE, SOCIALNA POLITIKA, ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV

Evropsko gospodarstvo že okreva, zato je treba zagotoviti trajnostno rast, od katere bodo imeli 

korist vsi. Obravnavati je treba posledice recesije na zaposlovanje in družbeni položaj, v tem 

procesu pa je treba uresničiti strukturne reforme.

Odziv Evropske unije na te izzive bo temeljil na naslednjih ključnih prednostnih nalogah: 

spodbujanje zaposlovanja in podjetništva; boj proti strukturni in dolgoročni brezposelnosti; 

spodbujanje socialne vključenosti s poudarkom na najbolj izpostavljenih skupinah; zagotavljanje 

visoke ravni sistemov socialne zaščite; prizadevanje za enake priložnosti in boj proti vsem oblikam 

diskriminacije ter krepitev socialnega dialoga na vseh ravneh.

Tri predsedstva bodo prednostno obravnavala socialno Evropo. V času njihovega predsedovanja se 

bo razpravljalo o temeljnih strategijah, v zvezi s katerimi bodo potekala usklajevanja, navedene 

strategije pa bodo tudi potrjene. Lizbonska strategija po letu 2010 bo v celoti upoštevala evropsko 

strategijo zaposlovanja in Evropsko socialno agendo ter prihodnje pobude, kot so nov načrt za 

enakost med ženskami in moškimi (2011–2015), spremljanje Evropskega pakta za enakost spolov, 

nova strategija za invalidne osebe (2010–2017) in vmesni pregled strategije Skupnosti za zdravje in 

varnost pri delu (2007–2012).

Lizbonska strategija po letu 2010

V zvezi s socialno razsežnostjo lizbonske strategije po letu 2010 bo osrednja pozornost namenjena 

zaposlovanju in socialni koheziji ob doslednem spoštovanju enakosti spolov.

Glede na finančno krizo, ki se počasi zaključuje, bo ocenjena učinkovitost evropskih finančnih 

instrumentov (Evropski socialni sklad, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji), ki so na voljo 

za pridobitev zaposlitve in izpolnitev socialnih ciljev. 
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Pri dokončnem oblikovanju in začetku izvajanja lizbonske strategije po letu 2010 bodo morale biti 

različne sestave Sveta dobro usklajene. 

Aktivna vloga socialnih partnerjev je odločilnega pomena pri uresničevanju splošnih ciljev 

lizbonske strategije po letu 2010, zato si vsa tri predsedstva želijo zagotoviti večjo vlogo in boljšo 

prepoznavnost tristranskega socialnega vrha.

Evropska strategija zaposlovanja

Ukrepanje na podlagi evropske strategije zaposlovanja bi moralo vključevati kratkoročne izzive, kot 

sta vedno večja brezposelnost ter neravnovesje na trgu dela, ki sta posledica recesije, pa tudi 

dolgoročne izzive, kot so globalizacija, staranje prebivalstva, posledice podnebnih sprememb in 

vedno večji pomen znanja in spretnosti ter inovacij.

Med najpomembnejše cilje spadajo polna zaposlenost (več delovnih mest), kakovostna zaposlitev 

(boljša delovna mesta) in upoštevanje načela učinkovitega upravljanja. S tem v zvezi je treba 

oblikovati skladno metodologijo, sprejeti skupne smernice in priporočila o politikah zaposlovanja v 

državah članicah ter spodbujati vzajemno učenje.

Tri predsedstva si bodo prizadevala zagotoviti splošen politični okvir, obravnavala pa bodo tudi 

naslednja bistvena politična vprašanja: učinkovitejše napovedovanje in usklajevanje potreb na trgu 

dela ter znanja in spretnosti; spodbujanje oblikovanja t. i. zelenih delovnih mest; lažje praktično in 

bolj uravnoteženo izvajanje skupnih načel prožne varnosti; večja udeležba na trgu dela, zlasti 

žensk, mladih in tistih, ki šele vstopajo na trg dela, pa tudi starejših ljudi, invalidnih oseb in drugih 

izpostavljenih skupin prebivalstva; preprečevanje neprijavljenega in nezakonitega dela ter sive 

ekonomije in boljši pogoji za samozaposlitev. 
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Podatki o kakovosti zaposlitve bodo na voljo po preučitvi vmesnega pregleda strategije Skupnosti 

za zdravje in varnost pri delu (2007–2012). V tej zvezi bodo med drugim pomembne predvsem 

specifične pobude EU o tveganju, povezanem s skeletnimi mišicami, okužbah zaradi poškodb z 

injekcijskimi iglami in prepovedi tobačnih izdelkov na delovnem mestu.

Evropska socialna agenda

Naslednjih 18 mesecev bo odločilnih za spodbujanje socialnega napredka v Uniji. Prizadevali si 

bomo, da bo po letu 2010 socialna agenda v celoti vključena v lizbonsko strategijo.

Socialno agendo bi bilo treba izvajati z zavezujočimi in nezavezujočimi akti, ki bodo pripravljeni v 

tesnem sodelovanju s Komisijo.

Na področju zakonodaje bodo predsedstva nadaljevala pregled direktiv o prenosu podjetij, 

obveščanju delavcev in posvetovanju z njimi ter kolektivnem odpuščanju, pa tudi pregled predloga 

o boljšem izvajanju direktive o napotitvah delavcev in predloga o spremembi direktive o delovnem 

času. 

Vsa tri predsedstva bodo namenila posebno pozornost tudi zunanji razsežnosti evropskega 

socialnega modela. Prizadevala si bodo za okrepitev socialne razsežnosti v večstranskih in 

dvostranskih zunanjih odnosih, in sicer tako, da se bodo zavzemala za agendo za dostojno delo 

Mednarodne organizacije dela, temeljne delavske in socialne pravice ter za globalni socialni okvir, 

ki bo združljiv z evropskim socialnim modelom. 

Pri zagotavljanju trajne evropske konkurenčnosti je zelo pomembna socialna odgovornost podjetij.

Socialna vključenost in socialna zaščita

Reševanje socialnih posledic recesije bo na seznamu prednostnih političnih nalog. Zato bodo 

predsedstva z evropskim letom boja proti revščini in socialni izključenosti 2010 opozorila na 

pomen teh problemov.
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Predsedstva bodo spodbujala okrepitev odprte metode usklajevanja in različnih v njej predvidenih 

procesov (cilji, kazalniki kot orodja politike, priporočila, ocena učinkov s socialnega vidika, 

medsebojni pregledi in primerjanje).

Prizadevala si bodo za celovit pristop v zvezi s preprečevanjem in odpravljanjem revščine, zlasti 

med ženskami in otroci. V tej zvezi je bistvenega pomena pomoč najbolj izpostavljenim skupinam 

in skupnostim, kot so invalidne osebe, delavci migranti in njihove družine, brezdomci, romsko 

prebivalstvo in manjšine.

Predsedstva bodo poleg tega podpirala različne pobude v zvezi z vprašanjem starajoče se družbe, in 

se na ta način pripravila na leto 2012, evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske 

solidarnosti. Pri tem so odločilnega pomena posodobitev, vzdržnost in ustreznost pokojninskih 

sistemov.

Na področju koordinacije sistemov socialne varnosti bodo predsedstva nadaljevala izvajanje in 

prilagajanje Uredbe št. 883/2004, in začela koordiniranje poglavij o socialni varnosti v okviru 

pridružitvenih sporazumov, zlasti z državami Magreba in vzhodnoevropskimi državami.

Delo v zvezi s socialnimi storitvami splošnega pomena se bo nadaljevalo.

Enakost žensk in moških ter nediskriminacija

Spodbujanje enakosti spolov in večja zaščita pred vsemi oblikami diskriminacije si v skladu s 

členom 19 Pogodbe tudi v prihodnje zaslužita posebno pozornost. Predsedstva nameravajo na 

področjih enakosti spolov in nediskriminacije poskrbeti za nove politične spodbude. 
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Predsedstva bodo posebej izpostavila načrt za enakost spolov in vključevanje načela enakosti 

spolov obravnavala kot prednostno nalogo pri izvajanju lizbonske strategije po letu 2010. Poskrbela 

bodo za nadaljnje ukrepanje na podlagi ocene sedanjega načrta za enakost med ženskami in 

moškimi (2006–2010), ki jo je pripravila Komisija, ter pripravila nov načrt za obdobje 2011–2015. 

Na seznamu prednostnih nalog treh predsedstev bosta tudi nadaljnje ukrepanje v zvezi z izvajanjem 

Evropskega pakta za enakost spolov, ki ga je pred petimi leti sprejel Evropski svet, ter nadaljnje 

delo na področju spremljanja in izvajanja pekinških izhodišč za ukrepanje.

Predsedstva se bodo poleg tega posvetila tudi preprečevanju spolnega nasilja, ukrepanju za odpravo 

razlik med plačami žensk in moških, boju proti stereotipom o vlogi spolov in podpori udejstvovanju 

žensk v podjetništvu, pa tudi usklajevanju poklicnega, zasebnega in družinskega življenja.

Da bi spodbudila enako obravnavo na vseh področjih, bodo nadaljevala delo v zvezi s predlogom 

direktive o enakem obravnavanju (prejšnji člen 13). 

Javno zdravje

Predsedstva bodo na področju javnega zdravja v skladu z izjavo o skupnih vrednotah in načelih 

zdravstvenih sistemov Evropske unije iz leta 2006 ter zdravstveno strategijo EU za obdobje 2008–

2013 spodbujala ukrepe za izboljšanje zdravja državljanov EU. Posebno pozornost bodo namenila 

vključevanju zdravstvenih vidikov in dejavnikov zdravja v druge politike EU. 

Zaradi vzdržnosti sistemov zdravstvenega varstva in varovanja zdravja bodo pospeševala 

izmenjavo izkušenj in dobrih praks ob doslednem upoštevanju načela subsidiarnosti, hkrati bo delo 

osredotočeno na področje socialnih dejavnikov zdravja in zmanjšanja neenakosti; predsedstva se 

bodo posebej posvetila spodbujanju zdravega načina življenja in zdravih prehranjevalnih navad, pa 

tudi ukrepom za preprečevanje debelosti in odvisnosti (npr. kajenje, uživanje alkohola, drog itd.) in 

hkrati upoštevala posebne zdravstvene potrebe otrok, najstnikov in izpostavljenih skupin. 
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Predsedstva bodo nenehno skrbela tudi za pripravljenost na možnost pandemije in ustrezno 

ukrepanje. Skrbela bodo za zdravstveno varstvo in posebno pozornost namenila zlasti vplivu 

podnebnih in okoljskih sprememb na zdravje, hkrati pa si prizadevala za sodelovanje s tretjimi 

državami na mednarodni ravni na tem področju. 

Predsedstva bodo poleg tega obravnavala tudi vprašanja, kot so inovacije na področju 

zdravstvenega varstva, predvsem ob upoštevanju dejstva, da se prebivalstvo vedno bolj stara. To se 

med drugim nanaša na kakovost in varnost zdravstvenega varstva, pristop v zvezi s kroničnimi 

boleznimi v prihodnje, e-zdravje in vprašanja, povezana z zdravstvenimi delavci v EU. 

Delo v zvezi z zakonodajnimi predlogi glede darovanja in presajanja organov in tkiv bo veljalo za 

prednostno.

Tri predsedstva bodo podprla morebitne pobude, katerih cilj je zagotovitev ustrezne oskrbe z 

radioaktivnimi izotopi.

Obravnavana bodo tudi vprašanja, kot so varnost in kakovost zdravil, protimikrobna odpornost, 

racionalna uporaba antibiotikov, farmakovigilanca, ponarejena zdravila in čezmejno zagotavljanje 

zdravstvenega varstva.

Varstvo potrošnikov

Na področju varstva potrošnikov bo imela prednost predlagana direktiva o pravicah potrošnikov. 

Ker pa gre za kompleksen predlog, se lahko zgodi, da delo v zvezi z njim tudi v obdobju treh 

predsedstev še ne bo končano.

V okviru pregleda zakonodaje v zvezi s potrošniki se bo v letu 2010 nadaljevala revizija direktive o 

paketnih potovanjih, organiziranih počitnicah in izletih.

Kar zadeva področje mednarodnega sodelovanja pri varstvu in uveljavljanju pravic potrošnikov, se 

bodo predsedstva pogajala o dveh sporazumih o sodelovanju med Evropsko unijo in Združenimi 

državami Amerike, tj. sodelovanju pri izvrševanju zakonodaje o varstvu potrošnikov ter 

sodelovanju in izmenjavi informacij na področju varnosti proizvodov za potrošnike, in te 

sporazume tudi sklenila.
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Vmesna ocena ukrepov EU na področju potrošniške politike (2007–2013) bo izvedena v letu 2010. 

Komisija lahko pripravi tudi predlog o kolektivnih pravnih sredstvih za potrošnike.

Predsedstva bodo poskrbela, da bodo vidiki varstva potrošnikov vključeni tudi v druge politike.

Zakonodaja o živilih

Predsedstva bodo nadaljevala delo v zvezi z različnimi zakonodajnimi predlogi, o katerih trenutno 

teče razprava ali so v pripravi. To zlasti velja za uredbo o zagotavljanju informacij o živilih 

potrošnikom ("označevanje živil"), za katero si bodo predsedstva prizadevala, da bo čim prej 

sprejeta.

Kar zadeva varnost živil, bodo predsedstva pospešila razpravo o novem regulativnem okviru za 

nova živila in si prizadevala za pripravo nove zakonodaje v zvezi z živili za določene prehranske 

namene (dietetična živila).
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PROMET, TELEKOMUNIKACIJE IN ENERGIJA

Promet

Ukrepi predsedstev na področju prometa bodo temeljili predvsem na trajnosti, inovacijah ter 

varnosti in zanesljivosti. 

Kar zadeva trajnosten in konkurenčen promet, bodo razprave o ponotranjenju zunanjih stroškov 

razširjene na vse oblike prevoza. Komisija lahko pripravi predloge v okviru izvajanja akcijskega 

načrta za logistiko in akcijskega načrta za mobilnost v mestih. 

Predsedstva bodo pri načrtovanju prihodnosti prometa v EU po letu 2010 analizirala politike, ki se 

izvajajo v skladu z belo knjigo iz leta 2001, ter preučila bodočo "novo belo knjigo".

Na področju kopenskega prometa bosta posebne pozornosti deležna izvajanje in revizija ukrepov 

iz prvega železniškega paketa, katerih cilj je vzpostavitev učinkovitega in konkurenčnega trga za 

železniški promet. Kar zadeva varnost v cestnem prometu, bodo predsedstva nadaljevala delo v 

zvezi s čezmejnim izvrševanjem kazni ter začela s pripravo novega programa za varnost na cesti. 

Posebna pozornost bo namenjena tudi reviziji sedanjega načrta za zmanjšanje števila smrtnih žrtev 

v zadnjem desetletju, in sicer na svetovni ravni (2010). Še naprej si bodo prizadevala tudi za okolju 

prijaznejši promet, zlasti v zvezi z evrovinjeto.

Na področju letalstva bodo predsedstva poskušala doseči dogovor o novi direktivi o letaliških 

pristojbinah za varnost ter revidiranem kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij. 

Prizadevala si bodo tudi za uspešen izid pogajanj glede sporazumov o zračnem prometu s tretjimi 

državami. Na področju varnosti zračnega prometa bo posebna pozornost namenjena dogovoru glede 

uredbe o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu, pa tudi izvajanju 

svežnja ukrepov o enotnem evropskem nebu (SES II). Predsedstva se bodo posebej posvetila tudi 

dogovoru o drugi fazi sporazuma o zračnem prometu med EU in Združenimi državami Amerike.
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Na področju pomorskega prometa bosta prednostni nalogi revizija uredbe o ustanovitvi Evropske 

agencije za pomorsko varnost (EMSA), katere cilj je pojasniti status in pristojnosti agencije, pa tudi 

delo v zvezi z "evropskim prostorom za pomorski prevoz brez meja", s katerim naj bi izboljšali 

učinkovitost pristanišč in pomorskega prometa. Posebna pozornost bo namenjena pregledu razvoja 

pomorskih avtocest in doslej doseženega napredka.

Prednostna naloga bo tudi revidirani predlog o novih smernicah za vseevropska prometna omrežja 

(TEN-T), pri čemer bo poseben poudarek na predlaganih novih pristopih v zvezi z okoljem, 

spremembami v načinu prevoza, večmodalnostjo ter boljšim upravljanjem in financiranjem 

infrastrukture.

Predsedstva si bodo prizadevala za uveljavitev pobud EU za spodbujanje ukrepov v zvezi z 

različnimi oblikami prevoza, in poskrbeti za večji prispevek glede uporabe inteligentnih prevoznih 

sistemov (ITS), zlasti v cestnem, pa tudi letalskem prometu (SESAR, GALILEO). Posebna 

pozornost bo namenjena akcijskemu načrtu za uvajanje ITS in direktivi o ITS.

V središču prizadevanj predsedstev bo tudi izvajanje vseh vidikov evropskega sistema GNSS 

(globalni navigacijski satelitski sistem), zlasti kar zadeva pripravo na uporabo programov Galileo in 

EGNOS po letu 2013, aplikacije in storitve, strategijo za mednarodno sodelovanje in dvostranske 

sporazume o sodelovanju.

V zvezi s pobudo o prevozu po celinskih plovnih poteh (NAIADES) bodo sprejeti nadaljnji ukrepi, 

začelo pa se bo tudi delo, povezano z uveljavljanjem ukrepov, ki jih bo predlagala Komisija.

Telekomunikacije

Predsedstva bodo začela delo glede novega področja uporabe univerzalne storitve v elektronskih 

komunikacijah in vključitve širokopasovnih povezav v področje uporabe univerzalne storitve na 

podlagi sporočila Komisije.
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Najpomembnejša prednostna naloga bo potrditev nove strategije za spodbujanje informacijske 

družbe za obdobje 2010–2015 (i2010). 

Predsedstva bodo podprla uvedbo omrežij naslednje generacije na področjih infrastrukture in 

storitev, in sicer na podlagi prihodnjega priporočila Komisije.

Pospešila bodo prizadevanja na področju varnosti omrežij, elektronskega poslovanja in varstva 

pravic intelektualne lastnine na internetu ter spodbudila boj proti piratstvu. 

Podaljšani mandat Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (ENISA) se bo iztekel 

marca 2012. Predsedstva bodo ob upoštevanju izida pregleda regulativnega okvira za elektronske

komunikacije začela razpravo o prihodnosti agencije. 

Predsedstva si bodo tudi v prihodnje prizadevala za razvoj t. i. interneta prihodnosti. Preučila bodo 

nove izzive, kot so razširitev univerzalne storitve, nevtralnost omrežij, širokopasovna povezava na 

mobilnih telefonih, združevanje fiksnih in mobilnih omrežij ter razvoj t. i. interneta stvari.

Posebna pozornost bo namenjena razvoju evropskega akcijskega načrta za e-upravo za obdobje 

2010–2015 ter pravicam državljanov do komuniciranja z vlado in podjetji prek elektronskih 

sredstev. 

Predsedstva bodo zagotovila usklajevanje in priprave na prihodnjo Svetovno konferenco o 

radiokomunikacijah leta 2011 (WRC-11), ter s tem skladnost s politikami in načeli Unije.

Na področju poštnih storitev bodo predsedstva uskladila stališče EU za Strateško konferenco 

Svetovne poštne zveze (UPU) (Nairobi, 21.–25. september 2010).
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Energija

Na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta leta 2010 bo na področju energije za predsedstva 

največji politični izziv zagotoviti temeljit pregled akcijskega načrta "Energetska politika za 

Evropo". 

V prihodnjih 18 mesecih bo izvedenih več pomembnih dejavnosti in ukrepov na področju 

zanesljivosti oskrbe z energijo. Sedanji instrument TEN-E bo nadomestil nov instrument EU za 

energetsko varnost in infrastrukturo. Finančna uredba za TEN-E ter s tem povezane smernice bodo 

spremenjene v skladu z izidom razprav o zeleni knjigi z naslovom "Varnemu, trajnostnemu in 

konkurenčnemu evropskemu energetskemu omrežju naproti". 

Nadaljevalo se bo delo v zvezi s šestimi prednostnimi ukrepi na področju infrastrukture (kot so 

navedeni v drugem strateškem pregledu energetike): južni plinski koridor, raznolika in zadostna 

oskrba Evrope z utekočinjenim zemeljskim plinom, učinkovita povezava baltske regije, 

sredozemski energetski obroč, elektroenergetska povezava v srednji in jugovzhodni Evropi ter 

severnomorsko priobalno omrežje. Opredeljene bodo ovire za naložbe in preučile morebitne rešitve, 

tudi z racionalizacijo postopkov načrtovanja in posvetovanja, zlasti za projekte za boljše 

povezovanje.

Sedanji sistem EU za spremljanje naložb v sektor energije na ravni EU bo posodobljen, oblikovana 

pa bo tudi učinkovita metodologija za analizo trendov naložb, s čimer naj bi v prihodnje bolje 

usklajevali povpraševanje in cilje politike EU.

Zaključeno bo delo v zvezi z uredbo o zanesljivosti oskrbe s plinom; poudarek bo na raznolikosti 

tozadevne oskrbe.

Najpomembnejši izziv na področju notranjega energetskega trga bo zagotoviti popolno operativnost 

Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev.
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Na področju trajnostne energetike se bodo predsedstva soočila z energetsko podnebnimi izzivi, ob 

upoštevanju rezultatov konference o podnebnih spremembah v Köbenhavnu. Posebna pozornost bo 

namenjena uporabi biomase za varstvo energije, vključno z izvajanjem trajnostnih meril.

Tri predsedstva bodo zagotovila končno sprejetje zakonodajnega svežnja o učinkovitosti. 

Zagotovila bodo revizijo akcijskega načrta za energetsko učinkovitost (EEAP).

Za predsedstva bo pomembno izvajanje strateškega načrta za energetsko tehnologijo in ustrezno 

bodo upoštevala evropske industrijske pobude na področju energije v polnem sodelovanju z 

zasebnim sektorjem.

V skladu s tem si bodo prizadevala za dogovor glede investiranja v razvoj tehnologij z nizkimi 

emisijami ogljika, da se spodbudi in olajša uporaba čistih tehnologij v skladu s konkurenčnostjo EU 

in oživitvijo gospodarstva.

Predsedstva bodo prispevala k razvoju vizije za energetsko politiko leta 2050, ki bo opredelila 

ukrepe, ki bodo do leta 2050 omogočili pridobivanje energije z nizkimi emisijami ogljika.

Na področju jedrske energije bodo predsedstva posebno pozornost namenila razvoju instrumentov 

za varno in trajnostno upravljanje radioaktivnih odpadkov in pregledu direktive o temeljnih 

varnostnih standardih.

Na področju energetike bodo imeli zunanji odnosi pomembno vlogo. Predsedstva bodo zagotovila 

krepitev sodelovanja z glavnimi dobavitelji, tranzitnimi državami in ključnimi partnerji EU ter v 

okviru večstranskih organizacij in okvirov.
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OKOLJE

Glavna prednostna naloga: Okolju prijaznejše politike

EU in njene države članice so na razpotju. Gospodarska kriza in hitro spreminjajoči se svetovni in 

evropski gospodarski procesi prinašajo nove izzive. Visoka stopnja varstva okolja ni le sama po 

sebi cilj. V okviru trajnostnega razvoja je tudi pomemben dejavnik za dolgoročno gospodarsko rast, 

saj prispeva k učinkovitejši rabi virov. Da bi lahko izkoristili priložnosti za rast za jutri, moramo 

okrepiti celostno vzdržnost vseh politik EU in ekoloških inovacij ter določiti standarde; ustvarjati 

nova delovna mesta; ponovno razmisliti o javnih naložbah; nadaljevati prilagajanje naše mobilnosti 

in energetskih vzorcev; prevzeti mednarodno vodilno vlogo. Glavna prednostna naloga treh 

predsedstev bo ponoven poudarek na trajnostnem razvoju in okolju prijaznih politikah.

Zagotovljena bo sinergija med polizbonsko strategijo in strategije EU za trajnostni razvoj ter 

vključitev okolja v lizbonsko strategijo po letu 2010. 

Predsedstva si bodo prizadevala za boljšo vključitev okolja v druge ustrezne politike, kot so promet, 

energija in kmetijstvo. 

Tri predsedstva si bodo prizadevala okrepiti vsebino in skladnost procesov CSD, razvojnimi cilji 

tisočletja, okoljskim upravljanjem na mednarodni ravni in splošnimi nadaljnjimi ukrepi po 

konferencah v Riu in Johannesburgu. 
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Podnebne spremembe

Tri predsedstva bodo še naprej pozornost namenjala izvajanju podnebno-energetskega paketa 

(vključno z nekaterimi pomembnimi odločitvami v okviru postopka v odboru1) in bodo v tem 

smislu nadaljevala delo v zvezi z uredbo o oznakah emisij CO2 za vozila, uredbo o zmanjšanju 

emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil in prihajajočim sporočilom o emisijah CO2 iz ladijskega 

prometa. Vprašanje prehoda na 30 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v EU bo preučeno 

glede na izid köbenhavnske konference.

Tri predsedstva bodo začela pripravljati pot za izvajanje strategije EU za prilagajanje leta 2013 in 

obravnavala ukrepe, potrebne že pred to strategijo. 

Na večstranski ravni bodo tri predsedstva zagotovila nadaljevanje ukrepov po izidu köbenhavnske 

konference Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (COP 15 UNFCCC).

Priprava COP-UNFCCC 16 bo prednostna naloga.

Biotska raznolikost

Tri predsedstva si bodo močno prizadevala za razvoj akcijskega načrta po letu 2010, s ciljem 

bistvenega izboljšanja statusa biotske raznolikosti v EU. Posebna pozornost bo namenjena tudi 

novim nevarnostim, kot so invazivne tuje vrste in vplivi podnebnih sprememb na biotsko 

raznolikost in naravne vire.

Posebna pozornost bo namenjena zeleni knjigi o gozdovih. Zaščita gozdov pred požarom, neurjem 

in sušo, tudi v okviru podnebnih sprememb in varstva okolja, bo za predsedstva velikega pomena.

Generalna skupščina ZN o biotski raznolikosti bo eden od ključnih trenutkov v letu 2010, ki bo 

mednarodno leto biotske raznolikosti. 

V okviru COP 10 Konvencije o biološki raznovrstnosti bodo dokončana pogajanja o dostopu in 

deljenju ugodnosti. Obravnavano bo strateško načrtovanje za nov cilj po letu 2010, varstvo morske 

  
1 Uredba o dražbi (komitologija do 30/6/2010); izvedbeni ukrepi za dodelitev brezplačnih 

pravic (komitologija do 31/12/2010); stanje v sektorjih, ki so izpostavljeni selitvi virov CO2 
(poročilo+ predlogi v soodločanju med COM do 30/6/2010).
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biotske raznolikosti na zavarovanih območjih in sinergija med podnebjem in biotsko raznolikostjo. 

Sklenitev režima odgovornosti in nadomestila škode bo ena glavnih zadev na dnevnem redu MOP 5 

Protokola o biološki varnosti.

Tri predsedstva si bodo prizadevala okrepiti učinkovito zaščito biotske raznolikosti prek CITES in 

sklenitve COP 15.

Tri predsedstva bodo pozornost namenila tudi nadaljevanju ukrepov v skladu s sklepi Sveta o GSO 

iz decembra 2008 in načrtovanju smernic o ocenjevanju GSO.

Okolje in zdravje

Da bi dosegli cilje EU o kakovosti zraka, bodo predsedstva nadaljevala z delom v zvezi z revizijo 

nacionalnih zgornjih mej emisij za glavna onesnaževala zraka (NOx, SOx, VOC, NH3, PM) ter 

direktivo o industrijskih emisijah. 

Drugi akcijski načrt za okolje in zdravje se konča leta 2010. Tri predsedstva bodo sprejela potrebne 

ukrepe za pripravo nadaljnjega načrta. Predvidena je zelena knjiga o onesnaževanju znotraj stavb, 

da bi se uskladile metodologije za zmanjšanje virov onesnaževal.

Predvideno je tudi sporočilo o nanotehnologijah, ki se bo usmerilo na vplive in koristi teh novih 

tehnologij, zlasti za okolje.

Tri predsedstva si bodo prizadevala dokončati delo v zvezi z direktivo o biocidih.

Pričakujejo se posodobitve v okviru Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko 

meja (LRTAP) in njenih protokolov, stockholmske in rotterdamske konvencije in Mednarodne 

strategije za ravnanje s kemikalijami ((SAICM) in pogajanj o živem srebru.
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Za konvencijo UN/ECE LRTAP in njenih protokolov je predvidena revizija göteborškega protokola 

za zmanjšanje zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona (glede na revizijo direktive EU 

NEC) ter revizija aarhuškega protokola o obstojnih organskih onesnaževalih (POP), da bi se sedanje 

obveznosti razširile na več novih snovi. Protokol UNECE POP bo verjetno spremenjen hkrati z 

revizijo Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih OP ZN. Pogajanjem o 

konvenciji o živem srebru v svetovnem merilu, ki se bodo začela v prvi polovici leta 2010, bo treba 

nameniti ustrezno pozornost.

Trajnostna poraba in proizvodnja/trajnostna raba naravnih virov

Tri predsedstva bodo ustrezno pozornost namenila skupnemu akcijskemu načrtu o trajnostni 

potrošnji in proizvodnji ter trajnostni industrijski politiki in njegovi skladnosti z drugimi načrti, kot 

je akcijski načrt za okoljsko tehnologijo (ETAP). Predvideni so ukrepi, povezani z okolju prijaznim 

javnim naročanjem, bojem proti nezakonitemu uvozu lesa. Poudarek bo tudi na ekološkemu 

konceptu in merilih vzdržnosti za biomaso. 

Ukrepi na tem področju bodo usmerjeni v prevoz, odpadke, kemikalije in rudarjenje ter zlasti v 

desetletni okvir za programe o trajnostni potrošnji in proizvodnji (10YFP). Okvir bi moral okrepiti 

mednarodno sodelovanje in povečati izmenjavo informacij in najboljših praks, da se olajša izvajanje 

nacionalnih in regionalnih programov za spodbujanje trajnostne potrošnje in proizvodnje. 

Marakeški proces je svetovno prizadevanje za spodbujanje napredka pri izvajanju trajnostne 

potrošnje in proizvodnje ter oblikovanje 10YFP na globalnih in regionalnih sestankih in v 

marakeških projektnih skupinah. 

Zeleni knjigi o bioloških odpadkih bo morebiti sledil predlog direktive o bioloških odpadkih. V 

okviru revizije tematske strategije o odpadkih bo pomembno, da se pojasnijo koncepti, kot so 

opredelitve, skladnost s sedanjo zakonodajo in spremljanje ciljev. 

Varstvo tal si zasluži učinkovito in popolno izvajanje strategije EU. Tri predsedstva si bodo 

prizadevala zlasti za dosego dogovora o predlogu direktive o tleh. 
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Vodni viri

Predsedstva bodo oblikovala celosten pristop k trajnostni vodni politiki.

Osredotočila se bodo na razvoj strategije o pomanjkanju vode in suši, predvidene za leto 2012, in 

revizijo direktive o pitni vodi. Sprejeti bodo tudi ukrepi za spodbujanje ocene in upravljanje 

kritičnih problemov v zvezi z vodo, kot so izjemni pojavi (poplave, presežna voda, pomanjkanje 

vode in onesnaževanje vode zaradi nesreč), podnebne spremembe, ogroženi ekosistemi, itd. Pri tem 

bo pomembna tudi evalvacija izkušenj, pridobljenih s prvo serijo načrtov gospodarjenja s povodji. 

Glede zunanje razsežnosti vodne politike EU si bodo tri predsedstva prizadevala za višjo stopnjo 

evropske vključenosti in razvoj finančnega okvira za mednarodno sodelovanje. 

Okvirno direktivo o morski strategiji bo treba prenesti do julija 2010. Pri izvajanju obveznosti 

direktive je bistvenega pomena tehnična in znanstvena izmenjava med državami članicami, ki 

prispeva k skladnosti okoljskih ciljev in doseganju dobrega okoljskega statusa. Tri predsedstva 

bodo pomagala zagotoviti usklajenost na tem področju. 

Boljši instrumenti za okoljsko politiko

Tri predsedstva bodo zagotovila nadaljnje ukrepe po oceni rezultatov 6. akcijskega programa za 

okolje in njegovih tematskih strategij. To delo bo opravljeno v povezavi z lizbonsko strategijo po 

letu 2010 in strategijo trajnostnega razvoja.

Predsedstva si bodo še naprej prizadevala za napredek na področju boljših predpisov, da bi se 

nadalje poenostavila zakonodaja EU (odpadki), izboljšalo izvajanje in uveljavljanje zakonodaje EU 

(uskladitev merila za okoljske inšpekcije) ter oblikovala nova in boljša orodja za lažje izvajanje 

(npr. poročanje prek skupnega sistema za posredovanje okoljskih informacij).
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Pripravljajo se ukrepi za obravnavanje okolju škodljivih subvencij, zagotavljanje okolju prijaznejših 

fiskalnih instrumentov in spodbujanje proizvodov, ki so učinkoviti na področju virov in energije. 

o

o o

Navedene teme bodo po vsej verjetnosti predstavljale orodja politike, potrebna za okolju prijaznejše 

politike. Vzpostavitev 7. akcijskega programa za okolje bo izrednega pomena za okrepitev 

navedenih prednostnih področij politik. Skupaj z evalvacijo in revizijo lizbonske strategije ter 

evalvacijo in razvojem strategije trajnostnega razvoja ponuja enkratno priložnost za potrebno 

usmeritev tega razvoja.
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IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, MLADINA, ŠPORT, KULTURA IN 
AVDIOVIZUALNA POLITIKA

Izobraževanje in usposabljanje sta ključni gonilni sili za doseganje in izboljšanje zaposljivosti, 

konkurenčnosti, inovativnosti, kulturnega razvoja, socialne vključenosti in posledično za doseganje 

večje gospodarske blaginje. Bistveno sta prispevala k doseganju dolgoročnih ciljev lizbonske 

strategije za rast in delovna mesta in bosta nedvomno še naprej igrala ključno vlogo pri lizbonski 

strategiji po letu 2010. 

Strateški okvir za izobraževanje in usposabljanje za leto 2020

Tri predsedstva bodo prispevala k opredelitvi in krepitvi vezi med novim strateškim okvirom za 

evropsko sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja (E&T 2020) ter lizbonsko 

strategijo po letu 2010, ob popolnem upoštevanju tistih vidikov izobraževanja in usposabljanja, ki 

niso neposredno povezani z rastjo in delovnimi mesti. Pri tej prilagoditvi bodo upoštevani rezultati 

evalvacije iz leta 2010 o doseženem napredku, predlogi Komisije za morebitna merila na področju 

mobilnosti in zaposljivosti (do konca leta 2010) ter poročilo Komisije (tudi do konca leta 2010) o 

usklajenem okviru kazalnikov in meril, ki jih je sprejel Svet maja 2007. 

Politike izobraževanja in usposabljanja, ki temeljijo na dokazih, bi bilo treba okrepiti s konkretnimi 

podatki. Posebno pozornost bi bilo zato treba nameniti prispevku mednarodnih ocenjevalnih študij 

(PISA, PIRLS itd.). 

Odprta metoda usklajevanja (kazalniki, merila, vzajemno učenje in izmenjava dobrih praks) se bo 

nadaljevala ob upoštevanju štirih strateških ciljev (vseživljenjsko učenje in mobilnost; kakovost in 

učinkovitost; pravičnost, socialna kohezija in aktivno državljanstvo; inovativnost in ustvarjalnost). 

V zvezi z vseživljenjskim učenjem se bo pozorno spremljalo izvajanje evropskega okvira 

kvalifikacij (EQF) in preučile se bodo prožnejše učne poti in večja odprtost do neformalnega 

učenja. 
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Nadalje je treba okrepiti sinergije med bolonjskim procesom za visoko izobraževanje, 

köbenhavnskim procesom za poklicno izobraževanje in usposabljanje in okvirom za evropsko 

sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja.

Socialna razsežnost izobraževanja in usposabljanja

Tri predsedstva bodo posebno pozornost namenila spodbujanju pravičnosti, socialne kohezije in 

aktivnega državljanstva. Obravnavala bodo vprašanja zagotavljanja pravičnega dostopa do 

izobraževanja v zgodnjem otroštvu, boja proti šolskemu osipu ter spodbujanja vključujočih politik 

izobraževanja za učence iz prikrajšanih skupin. 

Leto 2010 bo evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti, leto 2011 pa evropsko leto 

prostovoljnih dejavnosti. Obe temi imata za izobraževanje in usposabljanje velik pomen. 

Šole za 21. stoletje

Šolska izobrazba ima ključno vlogo pri izvajanju navedenih zadev. Tri predsedstva bodo 

nadaljevala izvajanje načrta za šole v 21. stoletju , zlasti v zvezi z zadevami, kot je šolsko 

upravljanje in vodenje, izboljšanje usposabljanja učiteljev, razvoj ključnih kompetenc in 

spodbujanje inovacijam prijaznih institucij. 

Poklicno izobraževanje in usposabljanje – köbenhavnski proces

Poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU) je ključni dejavnik družbenogospodarskega razvoja, 

pa tudi družbeni napredek na splošno. 
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Pregled, prenova in izvajanje skupnih evropskih prednostnih politik PIU ostajajo pomembni cilji. V 

tem smislu sta zelo pomembna nedavno sprejeti evropski sistem kreditnih točk za poklicno 

izobraževanje in usposabljanje (ECVET) ter evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti za 

PIU (EQARF). Poleg tega bo posebna pozornost namenjena spodbujanju izobraževanja odraslih, 

predvidevanju in usklajevanju potreb trga dela ter znanju in spretnostim za izboljšanje kakovosti 

sistemov usmerjanja in institucionalnega upravljanja ter krepitvi sodelovanja med institucijami za 

izobraževanje in usposabljanje na eni strani in podjetji in industrijo na drugi.

Naslednji od dvoletnih sestankov, ki bodo sledili köbenhavnskemu procesu, bo organiziran pod 

belgijskim predsedstvom, kar bo ponudilo priložnost za razpravo o rezultatih pregleda 

köbenhavnskega procesa.

Posodobitev visokošolskega izobraževanja

Ministrsko srečanje za oceno do zdaj doseženega napredka v okviru bolonjskega procesa bo 11. in 

12. marca 2010 v Budimpešti in na Dunaju.

Skupini za nadaljnje ukrepanje v bolonjskem procesu bo zaupana naloga prilagoditve delovnega 

programa za obdobje 2009–2012 v skladu z rezultati neodvisne ocene, ki bo pred tem predstavljena 

v Budimpešti in na Dunaju. Da bi zagotovili sinergije med visokošolskim izobraževanjem, 

raziskavami in inovacijami, bo poudarek namenjen tudi skladnosti med bolonjskim procesom in 

novim strateškim okvirom za evropsko sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja.

Tri predsedstva si bodo prizadevala za posodobitev evropskega visokega šolstva, da bi se okrepila 

njegova prepoznavnost in da bi mu omogočili vlogo spodbujevalca v trikotniku znanja 

(visokošolsko izobraževanje, raziskave, inovativnost).

Zaradi vedno večje internacionalizacije se bo spodbujalo univerzitetno sodelovanje prek meja 

Unije.



16671/09 tst/MC/ka 56
DQPG SL

Vmesni pregled programa vseživljenjskega učenja

Sedanji akcijski program na področju vseživljenjskega učenja bo potekel leta 2013. V okviru 

vmesnega pregleda v letu 2010 se bo obravnaval osnutek naslednjega programa.

Mobilnost je bistveni element vseživljenjskega učenja in pomembno sredstvo za krepitev 

zaposljivosti in prožnosti. Mobilnost učiteljev in učencev bo tako ohranila pomembno mesto. 

Vprašanja mladine

Predsedstva bodo po resoluciji Sveta o vzpostavitvi prenovljenega okvira evropskega sodelovanja 

na področju mladine ukrepala z oblikovanjem pobud v skladu s sporočilom Komisije iz aprila 2009 

o strategiji EU za mlade – vlaganje v mlade in krepitev njihove vloge in položaja. Poudarjena bo 

vrednost odprte metode usklajevanja na tem področju in prednost bo dana pobudam, ki omogočajo 

kulturni in osebni razvoj, socialno vključenost, zaposlovanje in participacijo mladih.

Pri izvajanju navedene resolucije Sveta si bodo predsedstva prizadevala sprejeti več sklepov na 

posebnih področjih delovanja, ki so navedena v novem okviru za sodelovanje (npr. izobraževanje, 

zaposlovanje, ustvarjalnost, podjetništvo, zdravje in dobro počutje, participacija, socialna 

vključenost, prostovoljne dejavnosti in mladina ter svet). Razsežnost mladih bo vključena tudi v 

razprave o lizbonski strategiji po letu 2010. Predsedstva se zavedajo povezave med vprašanji 

mladine in prihajajočimi "evropskimi leti"; to bo leta 2010 namenjeno boju proti revščini in socialni 

izključenosti, leta 2011 pa prostovoljnim dejavnostim.
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Kultura

Kultura je ključni dejavnik za spodbujanje tolerance, dialoga in medsebojnega razumevanja.

Evropska agenda za kulturo, ki jo je Svet sprejel novembra 2007, je pomemben korak k 

nadaljnjemu razvoju sodelovanja v kulturi in k povečanju skladnosti in prepoznavnosti evropskega 

delovanja na tem področju. Pripomogla je k oblikovanju novega, strateškega in horizontalnega 

pristopa h kulturi, spodbuja pa tudi kulturno raznolikost in medkulturni dialog. Kultura poleg tega 

spodbuja ustvarjalnost in inovativnost, kulturni in ustvarjalni sektor pa sta pomembna elementa pri 

odzivanju na svetovno ekonomsko in finančno krizo

Vsa tri predsedstva bodo še naprej izvajala delovni načrt Sveta na področju kulture za obdobje 

2008–2010, ki ga bodo tudi ocenila, da bi pripravila nov delovni načrt za naslednja leta. Posebna 

pozornost bo namenjena oceni rezultatov dela, opravljenega v okviru odprte metode usklajevanja.

Kulturni in ustvarjalni sektor, vključno z MSP, znatno prispevata k rasti in zaposlovanju, pa tudi k 

lokalnemu in regionalnemu razvoju. Zato bi bilo treba njuno vlogo obravnavati v lizbonski strategiji 

po letu 2010. 

Kulturna dediščina Evrope je še posebej bogata in prispeva k regionalni ekonomski privlačnosti in 

trajnostnemu razvoju, zlasti prek kulturnega turizma. Prispeva tudi k razvoju evropskega 

državljanstva. Predsedstva bodo zato spodbujala izvajanje pobude "Znak evropske dediščine" in 

zaključila posvetovanje v zvezi s tem povezanim zakonodajnim instrumentom.

Pri pripravi naslednje finančne perspektive bodo predsedstva pozornost namenila pripravi naslednje 

faze programov EU na področju kulture. V okviru teh dejavnosti bodo upoštevala tudi cilje 

evropskih let 2010 in 2011. 
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Avdiovizualna politika

Na področju filmske politike bodo predsedstva pozornost namenila pregledu sporočila Komisije o 

kinematografiji iz leta 2001 in ukrepov, sprejetih na podlagi Priporočila Evropskega parlamenta in 

Sveta o filmski dediščini in konkurenčnosti z njo povezanih industrijskih dejavnosti iz leta 2005, pri 

tem pa bodo upoštevala, da je treba spodbujati distribucijo evropskih filmskih del. 

Pobude Evropske unije o ustvarjalnih vsebinah na spletu so trdna podlaga za nadaljnje ukrepe, 

namenjene krepitvi evropskega avdiovizualnega in spletnega sektorja. Predsedstva se bodo zlasti 

osredotočila na razvoj sektorja avdiovizualnih vsebin in na njegove pozitivne učinke na celotno 

gospodarstvo. Obravnavala bodo tudi zaščito interesov imetnikov pravic in alternativne načine 

distribucije avdiovizualnih del (digitalna distribucija, elektronska kinematografija), pa tudi digitalne 

kulturne in ustvarjalne vsebine.

Predsedstva bodo preučila tudi poročilo o napredku in možnosti za nadaljnji razvoj evropske 

digitalne knjižnice EUROPEANA ter vprašanje dolgoročnega arhiviranja evropske digitalne 

kulturne dediščine. V ta namen bodo spodbujala nadaljnje sodelovanje na evropski ravni, da se 

poveča ozaveščenost o tem problemu in opredelijo ustrezne rešitve.

Šport

Predsedstva se bodo osredotočila na vlogo športa v družbi, ki je dobro opisana v beli knjigi 

Komisije o športu. V tem kontekstu bodo obravnavala koristi telesne dejavnosti za zdravje, pri 

čemer bodo upoštevala smernice EU za telesno dejavnost, ki so jih novembra 2008 potrdili ministri 

EU za šport.

Pomemben vidik bo tudi spodbujanje skupnih ukrepov držav članic za preprečevanje uporabe 

nedovoljenih poživil. 
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V okviru evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010 in evropskega leta 

prostovoljnih dejavnosti 2011 bodo predsedstva opozarjala na potencial, ki ga ima šport za 

spodbujanje socialne vključenosti in integracije, za boj proti revščini in prostovoljstvo.

Naslednji korak bo določitev strateških načel, ciljev in meril za prihodnji športni program na 

podlagi bele knjige o športu in ob upoštevanju posebnih značilnosti športa ter poudarjanje 

pozitivnega prispevka športa k izboljšanju duševnega in telesnega zdravja prebivalstva, socialni 

koheziji in gospodarstvu.
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KMETIJSTVO

Reforma skupne kmetijske politike po letu 2013

Na podlagi sklepov, sprejetih v okviru pregleda reforme sedanje SKP, in zaradi razprave o 

naslednjih finančnih perspektivah bodo okrepljene razprave o ciljih in novih izzivih prihodnje SKP; 

te razprave bodo potekale zlasti na podlagi sporočila, ki naj bi ga Komisija predložila leta 2010, da 

bi začela javno razpravo. 

Posebna pozornost bo namenjena upravljanju naravnih virov, zlasti vode, in sicer z vidika 

njegovega strateškega pomena za kmetijsko proizvodnjo in povezave s podnebnimi spremembami.

Mlečni sektor

Razmere na trgu mleka in mlečnih proizvodov bodo ostale ena od glavnih nalog med mandatom 

vseh treh predsedstev. Glede na to se bodo posebej posvetila poročilu Komisije o razvoju razmer na 

trgu in posledičnih pogojih za nemoteno postopno odpravljanje sistema mlečnih kvot, ki mu bodo 

morda priloženi ustrezni predlogi. Ustrezno pozornost bodo namenila razpravam o srednje- in 

dolgoročnih perspektivah v okviru skupine na visoki ravni, ki jo je ustanovila Komisija. 

Kakovost kmetijskih proizvodov

Predsedstva si bodo prizadevala za dosego dogovora o zakonodajnih predlogih o proizvodnih 

standardih, zahtevah za kmetovanje in shemah kakovosti.

Konkurenčnost agroživilske industrije

Ena od prednostnih nalog vseh treh predsedstev bo tudi spodbujanje in nadaljnje izvajanje pobud za 

izboljšanje konkurenčnosti evropske agroživilske industrije.
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Razvoj podeželja

Glede nove razmejitve območij z omejenimi možnostmi bodo predsedstva sprejela ukrepe na 

podlagi zadevnega sporočila in začela delo v zvezi z zakonodajnim predlogom, ki naj bi bil 

predložen v drugi polovici leta 2010.

V skladu s prvim akcijskim programom za izvajanje Teritorialne agende bi bilo treba razpravljati o 

tem, do kolikšne mere mora biti obvezno izvajanje tega programa v letu 2010. 

Gozdarstvo

Predsedstva si bodo prizadevala za dosego dogovora o predlogu uredbe o določitvi obveznosti 

gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode. 

Poenostavitev

Predsedstva se bodo še naprej posvečala postopku nadaljnje poenostavitve zakonodaje EU. Posebna 

pozornost bo namenjena navzkrižni skladnosti in zagotavljanju, da poenostavitev ne bo pomenila 

koristi le za evropske nacionalne/regionalne oblasti, temveč tudi in še zlasti za same pridelovalce.

Skladnost

Predsedstva bodo pri svojem delu velik pomen pripisovala zagotavljanju skladnosti in ustvarjanju 

sinergij med okoljsko politiko in SKP, zlasti v zvezi z novimi izzivi, opredeljenimi v pregledu 

reforme SKP, med teritorialno politiko in SKP ter med politiko na področju raziskav, razvoja in 

inovacij ter SKP. Poleg tega si bodo prizadevala, da bi bili strateški cilji za razvoj podeželja v celoti 

vključeni v SKP.
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Pogajanja o DDA v okviru STO

Predsedstva bodo pozorno spremljala razvoj teh pogajanj in posebno pozornost namenila 

pogajanjem o kmetijstvu, v zvezi s katerim bi moral morebiten končni dogovor ostati v okviru 

reforme SKP iz leta 2003, poleg tega pa bi moral biti uravnotežen in spoštovati interese kmetov EU.

Predsedstva bodo prav tako začela revidirati uredbe, ki jih je treba spremeniti glede na končen izid 

pogajanj o DDA.

Uredba POSEI

Komisija naj bi predstavila poročilo o izvajanju uredbe POSEI, ki mu bo morda priložila 

zakonodajne predloge. Predsedstva bodo to poročilo preučila in začela delo v zvezi z morebitnimi 

zakonodajnimi predlogi.

Zdravstveno varstvo in dobro počutje živali

Naslednja tri predsedstva načrtujejo nadaljnje ukrepe na podlagi akcijskega načrta o strategiji za 

zdravstveno varstvo živali 2007–2013. Obravnavati bodo začela predlog o enotnem zakonu o 

zdravstvenem varstvu živali.

Nadaljevala se bodo posvetovanja o predlogu o zaščiti živali med prevozom. Predsedstva bodo 

morda začela obravnavati zakonodajni predlog o označevanju živil s kazalci dobrega počutja živali.
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Zdravje rastlin

Predsedstva pozdravljajo pobudo za pregled zakonodajnega okvira za zdravstveno varstvo rastlin. 

Nadaljnje razprave bodo temeljile na poročilu o oceni veljavne zakonodaje. 

GSO

Predsedstva bodo poskrbela, da bo poročilo o družbeno-gospodarskih posledicah dajanja GSO na 

trg, ki ga bo Komisija predstavila do junija 2010, točka nadaljnjih razprav.

Trenutno poteka zunanji pregled izvajanja obeh zakonodajnih aktov o GSO (Uredbe 182/2003 in 

Direktive 2001/18), njegovi rezultati pa se pričakujejo v sredini leta 2010. Temu zunanjemu 

pregledu bi lahko sledili zakonodajni predlogi.

Sveženj ukrepov glede higiene

Predsedstva bodo preučila poročilo o učinkovitosti in doslednosti sanitarnega in fitosanitarnega 

nadzora nad uvozom hrane, krme, živali in rastlin ter začela posvetovanja o morebitnih s tem 

povezanih zakonodajnih predlogih.

Tretje države

Predsedstva so sklenila, da bodo za več podskupin Potsdamske delovne skupine imenovala enega 

predsednika za celotno 18-mesečno obdobje.
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Opravljen bo pregled veljavne zakonodaje o uvozu živih živali in proizvodov živalskega izvora. V 

zvezi s tem predsedstva z zanimanjem pričakujejo poročilo Komisije o uporabi pravil EU pri 

proizvodnji uvoženih proizvodov in zlasti preverjanju, ali proizvajalci v tretjih državah izpolnjujejo 

zahteve EU glede zdravstvenega varstva živali, javnega zdravja in dobrega počutja živali. 

RIBIŠTVO

Reforma skupne ribiške politike

Zelo pomembna prednostna naloga naslednjih treh predsedstev bo reforma skupne ribiške politike 

(SRP). V 18-mesečnem obdobju bo izvedenih več ključnih korakov v reformnem procesu (ocena 

učinka, sklepi Sveta, prvi zakonodajni predlogi).

Reforma skupne ureditve trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva

Predsedstva bodo začela in nadaljevala delo na področju reforme skupne tržne ureditve, v zvezi s 

katero bo Komisija predlog predstavila hkrati z reformo SRP.

Izvajanje strategije za ribogojstvo

Predsedstva bodo v skladu s sklepi Sveta o trajnostnem razvoju ribogojstva EU pregledala zadevno 

strategijo.

Celotni dovoljeni ulov in kvote za leto 2011

Celotni dovoljeni ulov in kvote se določijo vsako leto in predsedstva tej nalogi pripisujejo velik 

pomen. V zadnjih mesecih leta 2010 bodo visoko na dnevnem redu tudi dvostranska in večstranska 

pogajanja (tudi za sporazum z Norveško), ki so izrednega pomena za ribiški sektor EU.
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Večletni načrti upravljanja in obnove

Predsedstva bodo posebno pozornost namenila različnim večletnim načrtom upravljanja in obnove, 

vključno z oceno načrta upravljanja za ribištva, ki izkoriščajo staleže morske plošče in morskega 

lista v Severnem morju.



16671/09 tst/MC/ka 66
DQPG SL

PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe bo v okviru Sveta ustanovljen Stalni odbor za 

operativno sodelovanje na področju notranje varnosti. Predsedstva bodo zagotovila, da bosta 

struktura in delo tega novega telesa učinkovito pripomogla h krepitvi notranje varnosti v EU.

V zvezi s tem bodo predsedstva storila vse potrebno za zagotovitev izvajanja stockholmskega 

programa in si po najboljših močeh prizadevala za sprejetje akcijskega načrta v prvi polovici 

leta 2010.

NOTRANJE ZADEVE

Azil in priseljevanje

Evropski svet bo opravil letno razpravo o politikah priseljevanja in azila, v okviru katere bo 

pregledal izvajanje evropskega pakta o priseljevanju in azilu ter s tem povezane vidike 

stockholmskega programa in sprejel aktualne strateške smernice za delo na tem področju.

Zakonito priseljevanje

Še naprej se bo spodbujalo dobro upravljane zakonite migracije ter učinkovito usklajevanje 

ponudbe in povpraševanja na trgu dela na podlagi potreb na trgih dela v namembnih državah. 

Vzpostaviti je treba sinergije med migracijami in razvojem.
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Zato bodo nadalje obravnavana nerešena vprašanja načrta politike zakonitega priseljevanja, tj. 

enotno dovoljenje, sezonski delavci in udeleženci usposabljanj znotraj podjetij, ocenjeno pa bo tudi 

izvajanje sedanjih direktiv. 

Integracija državljanov tretjih držav

Nadaljevala se bodo prizadevanja za izmenjavo najboljših praks na področju integracijskih politik. 

Poleg tega bo pozornost namenjena ukrepom, potrebnim na področju izobraževanja, poklicnega 

usposabljanja, priznavanja kvalifikacij in kompetenc, ter politikam na trgu dela. 

Nezakonito priseljevanje

EU je na najvišji politični ravni sprejela zaveze za nadaljevanje boja proti nezakonitemu 

priseljevanju in trgovini z ljudmi. Te zaveze se bodo izpolnjevale na vseh ustreznih področjih 

politike, in sicer pri razvoju integriranega upravljanja zunanjih meja, vključno s preučitvijo 

možnosti, ki jih prinašajo nove tehnologije, krepitvi vloge Frontexa, nadaljnjem razvoju učinkovite 

in trajnostne politike vračanja in ponovnega sprejema ob doslednem spoštovanju človekovih pravic 

in boju proti nezakonitemu zaposlovanju. Poleg tega bodo preučeni novi načini za povečanje 

učinkovitosti veljavnih instrumentov EU, da se okrepi operativno sodelovanje in razvijejo sinergije 

v okviru celostne strategije EU za notranjo varnost. 

Posebna pozornost bo v okviru globalnega pristopa, ki vsebuje preventivne in zaščitne ukrepe, 

namenjena mladoletnikom brez spremstva ter trajnostnemu vračanju v izvorno državo ob 

upoštevanju načela največje koristi za otroka.
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Vizumska politika

Uvedba vizumskega informacijskega sistema (VIS) je še vedno prednostna naloga. Konzularno 

sodelovanje na lokalni ravni se bo spodbujalo tudi v prihodnje, preučile pa se bodo tudi možnosti 

vzpostavitve skupnih centrov za sprejemanje vlog za izdajo vizumov. Prednostno se bodo ocenili 

tudi sporazumi o poenostavitvi vizumskega postopka. 

Schengensko območje

Z dodatnim utrjevanjem in širitvijo schengenskega območja v skladu z veljavnimi merili se ne bo 

povečala samo varnost na tem območju, ampak bo lahko več evropskih državljanov izkoristilo 

prednosti prostega pretoka ljudi. Dokončanje in uspešna uvedba nove generacije schengenskega 

informacijskega sistema sta za to neizogibna pogoja. Postopek schengenske evalvacije si bomo še 

naprej prizadevali izboljšati.

Mednarodna zaščita

Med prednostnimi nalogami bo tudi v prihodnje oblikovanje zakonodajnih ukrepov v zvezi z 

razvojem druge faze skupnega evropskega azilnega sistema, s katerim bo uveden skupni azilni 

postopek ter enotni in ambiciozen status za osebe, ki jim je zagotovljena mednarodna zaščita. 

Posebna pozornost bo namenjena tudi poglobitvi praktičnega sodelovanja, med drugim tudi z 

ustanovitvijo evropskega urada za podporo azilu. Solidarnost na področju upravljanja sistemov 

zaščite, tako med državami članicami kot glede tretjih držav, ostaja ob spoštovanju načela 

prostovoljnega sodelovanja tudi v prihodnje steber skupnega evropskega azilnega sistema. 
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Sodelovanje s tretjimi državami v okviru globalnega pristopa EU

V okviru globalnega pristopa k vprašanju migracij bodo lahko nastale nove oblike dialoga in 

sodelovanja s tretjimi državami na tem področju, spodbujala pa se bo sinergija med migracijami in 

razvojem. EU si bo še naprej prizadevala za učinkovito in uravnoteženo uporabo treh elementov 

globalnega pristopa, in jih bo skušala dodatno razviti. V zvezi s tem bo EU globalni pristop še 

naprej uporabljala tudi v regijah na jugu, vzhodu in jugovzhodu EU. Zagotavljala bo tudi 

poglobljen, strukturiran in celovit dialog z Latinsko Ameriko in Karibi o vprašanjih migracij.

Strategija notranje varnosti

Predsedstva bodo pripravila večdimenzionalno trajnostno strategijo EU za notranjo varnost, v kateri 

bodo obravnavani trenutno stanje, prihodnji izzivi in strateški ukrepi EU na tem področju. Strategija 

bo obravnavala glavna prednostna politična področja v okviru sodelovanja EU na področju 

kazenskega pregona. Oblikovanje Evropskega modela za kazenske obveščevalne podatke (ECIM) 

bo eden od prednostnih konkretnih ukrepov. 

Boj proti terorizmu

Za EU je preprečevanje vseh oblik terorizma še vedno ena najpomembnejših nalog, pri čemer 

spoštuje človekove pravice in mednarodno pravo pri vseh mednarodnih dejavnostih boja proti 

terorizmu. Predsedstva se bodo osredotočila na izvajanje strategije in akcijskega načrta EU za boj 

proti terorizmu ter na oblikovanje interdisciplinarnega odziva na terorizem, operativno sodelovanje 

med organi kazenskega pregona držav članic, sodelovanje med evropskimi agencijami, kot sta 

Europol in Eurojust, in sodelovanje s ključnimi tretjimi državami. Posebno pozornost bodo na 

podlagi strategije in akcijskega načrta EU namenila pojavu radikalizacije in novačenja. Med cilje 

predsedstva spadajo tudi ukrepi za preprečevanje zlorab interneta v teroristične namene, povečanje 

varnosti eksplozivov in izboljšanje usklajevanja izmenjave in analize informacij in obveščevalnih 

podatkov o terorizmu.
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Boj proti trgovini z ljudmi

Boj proti trgovini z ljudmi bo ostal pomembna prednostna naloga. Na podlagi ocene akcijskega 

načrta EU za preprečevanje trgovine z ljudmi bodo predsedstva predlagala nove smernice za 

ukrepanje, pri čemer se bodo osredotočila na vse oblike izkoriščanja, posebno pozornost pa bodo 

namenila izrazito ranljivim žrtvam.

Boj proti drogam

Vsa tri predsedstva bodo tudi v prihodnje izvajala Akcijski načrt EU o drogah v obdobju 2009–

2012. Poudarjajo, da je treba oblikovati interdisciplinaren, celovit in dobro uravnotežen pristop, v 

okviru katerega bi se osredotočili na preventivo ter odpravo predhodnih sestavin, nedovoljene 

proizvodnje drog in promet z drogami. Poleg tega bodo razmislili o novih možnostih za 

vzpostavitev učinkovitejšega in bolj usklajenega sodelovanja organov kazenskega pregona v

prizadevanju za preprečitev nezakonite trgovine z drogami.

Enak pristop bo uporabljen tudi pri mednarodnem sodelovanju. Poudarek bo pri tem na 

poglobljenem sodelovanju s ključnimi tretjimi državami v Sredozemlju, na Zahodnem Balkanu, v 

Zahodni Afriki, Latinski Ameriki in Srednji Aziji, da bi zatrli trgovino s predhodnimi sestavinami 

in drogami.

Policijsko in carinsko sodelovanje

Predsedstva bodo izboljšala operativno sodelovanje med organi kazenskega pregona in evropskimi 

agencijami, kot je denimo Europol. V tej zvezi si bodo odločno prizadevala, da se bodo delovne 

metode Europola brez težav prilagodile novemu pravnemu okviru. 
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Poleg tega bodo preučila, kako bi lahko izboljšala sedanji pravni okvir EU za sodelovanje organov 

kazenskega pregona, predvsem sodelovanje na obmejnih območjih. Zavzemala se bodo za 

vzpostavitev praktičnega sodelovanja na podlagi sklepov k Prümski pogodbi. Tudi v prihodnje bi si 

morali izmenjevati izkušnje in najboljše prakse, pridobljene med delom s centri za policijsko in 

carinsko sodelovanje, določili pa bi lahko tudi minimalne standarde za njihovo delovanje. V skladu 

s tem bodo predsedstva skušala izboljšati interoperabilnost med radijskimi komunikacijskimi 

sistemi za organe kazenskega pregona. Evropska mreža služb za tehnologije na področju notranje 

varnosti bo v celoti izkoriščena.

Spodbujala bodo za skupno usposabljanje policije in oblikovanje evropske policijske kulture, v tej 

zvezi pa si bodo tudi v prihodnje prizadevala za učinkovito delovanje in organizacijo Evropske 

policijske akademije (CEPOL). 

Kar zadeva zagotavljanje varnosti na mednarodnih nogometnih tekmah, bodo predsedstva preučila 

sedanji program dela in pripravila nov program za obdobje 2011–2013. Prav tako si bodo 

prizadevala poglobiti sodelovanje med organi, odgovornimi za sektor zasebnega varovanja v 

državah članicah, pripraviti ukrepe za izboljšanje sodelovanja na področju varovanja javnih 

osebnosti in opredeliti najboljše prakse med mrežami evropskih uradnikov za zveze.

Izvajanje strategije EU za carinsko sodelovanje na območju svobode, varnosti in pravice se bo 

nadaljevalo tudi s pripravo novega akcijskega načrta za carinsko sodelovanje.

Preprečevanje kriminala in zatiranje hudih oblik kriminala in organiziranega kriminala

Predsedstva so se zavezala, da bodo na področju preprečevanja kriminala še naprej sodelovala.

Posebno pozornost bodo namenila preprečevanju in zatiranju nasilja na podlagi spola, osredotočila 

pa se bodo tudi na spodbujanje metod nenasilnega obvladovanja sporov, da bi preprečili nasilje

in/ali obnovili odnose. Posebej bi se bilo treba posvetiti izvajanju direktive o kazenskopravnem 

varstvu okolja.
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Pri zatiranju hudih oblik kriminala in organiziranega kriminala je treba uporabiti interdisciplinaren 

pristop, ki temelji na obveščevalnih podatkih, da bi dosegli učinkovitejše in dolgoročnejše 

rezultate. Pri tem si bodo predsedstva prizadevala opredeliti dodano vrednost ocene nevarnosti na 

področju organiziranega kriminala (OCTA), tudi z oblikovanjem regionalnega pristopa.

Predsedstva bodo še naprej izvajala usklajeno strategijo dela in konkretne ukrepe proti kibernetski 

kriminaliteti. Posebno pozornost bodo namenila preprečevanju vseh oblik spolne zlorabe otrok na 

internetu.

Identifikacija in odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in preprečevanje 

pranja denarja bosta še naprej ključni prednostni nalogi. Posebej bo izpostavljeno vprašanje zlorabe 

identitete, v zvezi s tem pa se bodo začele izvajati pobude za preverjanje verodostojnosti 

identifikacijskih dokumentov na evropski ravni. Nazadnje bomo obravnavali tudi nove socialno-

ekonomske skupine, v okviru katerih je organizirani kriminal dobil večji vpliv in ki pomembno 

vplivajo na vsakdanje življenje naših državljanov. 

Izmenjava podatkov

Pomembna naloga v prihodnje bo tudi priprava globalne in koherentne dolgoročne politike EU na 

področju izmenjave podatkov med organi kazenskega pregona, pri čemer se bo dosledno 

upoštevalo varstvo podatkov. Zagotoviti se bo skušala učinkovitejša uporaba sedanjih 

informacijskih sistemov, ki jih imajo na voljo organi kazenskega pregona na nacionalni ravni in na 

ravni EU, da bi preprečili podvajanje in optimizirali stroške in možnosti uporabe za končne 

uporabnike. Ustanovitev agencije za upravljanje velikih informacijskih sistemov spada med 

prednostne naloge.

Predsedstva si bodo prizadevala v dogovorjenem času uvesti in upravljati operativni sistem SIS II 

in se bodo trudila izvajati "švedski" okvirni sklep in sklepe k Prümski pogodbi, da bi se samodejna 

izmenjava podatkov na ravni EU začela najpozneje v avgustu 2011.
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Civilna zaščita

Predsedstva bodo skušala še dodatno izboljšati zmogljivosti odzivanja EU na krize in nesreče v EU 

in tretjih državah, pri čemer bodo skušala vzpostaviti ustrezno ravnovesje med preprečevanjem, 

pripravljenostjo in odzivom. Pri tem bodo predsedstva nadaljevala delo na podlagi sporočil 

Komisije o okrepitvi zmogljivosti odzivanja Unije na nesreče in o pristopu EU k preprečevanju 

naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek.

Vse pobude v zvezi z usposabljanjem se bodo zavzeto izvajale, posebna pozornost pa bo namenjena 

izvajanju in pripravi enot civilne zaščite ter krepitvi centra za nadzor in obveščanje (MIC) v okviru 

mehanizma civilne zaščite. Predsedstva bodo nadaljevala delo tudi na področju preventive. Poleg 

tega pa bodo predsedstva posebno pozornost namenila oceni mehanizmov civilne zaščite in 

finančnemu instrumentu, ki se bo začel izvajati v mandatu naslednjih treh predsedstev.

V tem okviru se bo nadaljevalo sodelovanje z Združenimi narodi. V času predsedovanja teh treh 

držav se bo ocenil napredek pri izvajanju evropskega programa za zaščito kritične infrastrukture, pri 

tem pa bodo posebej obravnavana tveganja na področju KBRJ in preprečevanje gozdnih požarov. 

PRAVOSODNO SODELOVANJE

Praktično sodelovanje v pravosodnih zadevah

Pri horizontalnih vprašanjih na področju pravosodja bodo predsedstva izpostavila zaščito in 

uveljavljanje temeljnih pravic, varstvo osebnih podatkov, e-pravosodje ter usposabljanje 

sodnikov, tožilcev in sodnega osebja.
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Uveljavitev temeljnih pravic in svoboščin v EU in v njenih zunanjih odnosih je zaščitni znak 

Evropske unije. Predsedstva bodo k uresničitvi tega cilja prispevala s spodbujanjem tesnega 

sodelovanja s Komisijo in Evropskim parlamentom. Prav tako si bodo prizadevala izboljšati 

mehanizme sodelovanja med agencijo za temeljne pravice in institucije EU. Hitri pristop EU k 

Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin je prednostna naloga 

predsedstev.

EU bi morala razviti proaktiven in skladen pristop k varstvu osebnih podatkov, predvsem pri 

pripravi globalne strategije za informacijske sisteme na področju notranje varnosti. 

Predsedstva se strinjajo, da je treba uporabljati informacijsko in komunikacijsko tehnologijo na 

področju pravosodja, in so odločena spodbuditi projekte, ki so vključeni v akcijski načrt za e-

pravosodje za obdobje 2009–2013; prav tako pa bodo glede na odprto naravo tega načrta po 

potrebi pripravila dodatne projekte. Delo, opravljeno v okviru izvajalske strukture, bi bilo treba 

oceniti pred junijem 2011. Posledično se bodo začeli izvajati projekti, kot sta mrežna povezava 

registrov oporok in usposabljanje pravosodnih delavcev. Poleg tega bi bilo treba začeti delo na 

področju vročitve sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah, v zvezi s 

pravno pomočjo, z evropskim plačilnim nalogom in postopkom v sporih majhne vrednosti. 

Pozornost je treba nameniti tudi horizontalnim vprašanjem o prevajanju in tolmačenju.

Predsedstva bodo spodbujala izvajanje splošnih smernic, ki so jih sprejele države članice v 

resoluciji o usposabljanju sodnikov, tožilcev in sodnega osebja. Predvsem pa bodo skušala 

vzpostaviti učinkovito sodelovanje med Evropskim omrežjem za izobraževanje pravosodnih 

organov (EJTN) in ustreznimi nacionalnimi centri za usposabljanje.
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Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah

Temelj pravosodnega sodelovanja med državami članicami je načelo vzajemnega priznavanja

sodnih odločb v kazenskih zadevah. Poseben poudarek bo tako namenjen izboljšanju neposrednega

pravosodnega sodelovanja, predvsem z večjo uporabo načela vzajemnega priznavanja dokazov v 

kazenskem postopku, možnostjo priprave splošnega instrumenta, s katerim bi nadomestili evropski 

nalog za pridobivanje dokazov (ki bi se po možnosti imenoval "evropski nalog za preiskavo") ali 

priznavanjem dokazov, ki so bili zbrani v drugi državi članici.

Poleg tega se bodo predsedstva osredotočila na večjo uporabo načela vzajemnega priznavanja pri 

izmenjavi podatkov iz kazenskih evidenc, na približevanje procesnega prava, sodelovanje med 

pravosodnimi organi pri vodenju postopkov ter zaščito ranljivih oseb in pomoč žrtvam.

Da bi predsedstva olajšala pravosodno sodelovanje med državami članicami, bodo skušala z 

uvedbo evropskega spiska obsojenih državljanov tretjih držav izboljšati izmenjavo podatkov iz 

kazenskih evidenc, poleg tega pa bodo preučila možnost izmenjave podatkov o nadzornih ukrepih, 

ki so bili sprejeti v tekočih kazenskih postopkih, in o nepravnomočnih sodbah.

Predsedstva si bodo prizadevala približati procesno zakonodajo, ki je ključni element za izboljšanje 

medsebojnega zaupanja in spodbujanje vzajemnega priznavanja. Pravni okvir bi bilo treba 

izboljšati s sprejetjem pravnih instrumentov za določitev skupnih minimalnih standardov za 

procesne pravice in procesna jamstva za posameznike v kazenskih postopkih in spremembo 

okvirnega sklepa Sveta z dne 15. marca 2001 o položaju žrtev v kazenskem postopku 

(2001/220/PNZ).

Predsedstva bodo glede na sodno prakso Sodišča nadaljevala pripravo skupnih pravil o načelu ne 

bis ne idem.
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Oblikovati bodo skušala nov pravni okvir za prenos kazenskih postopkov iz ene države članice v 

drugo in izboljšati pravni okvir za zaščito otrok, poleg tega pa bodo začela izvajati akcijski načrt 

proti spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji.

Posebno pozornost bodo namenila pomoči žrtvam, med drugim žrtvam terorizma in žrtvam nasilja 

na podlagi spola in nasilja v družini. V tem kontekstu se bodo osredotočila na oblikovanje 

evropskega pravnega okvira, s katerim bi odpravili ovire za učinkovito izvajanje zaščitnih ukrepov 

na celotnem ozemlju EU, da bi bila ogroženim žrtvam zagotovljena ustrezna zaščita, ne glede na 

njihov kraj prebivanja. Predsedstva bodo v skladu s stockholmskim programom nadaljevala delo v 

zvezi z evropsko odločbo o zaščiti. 

Pravosodno sodelovanje v civilnopravnih zadevah

Predsedstva se bodo osredotočila na družinsko pravo, ki je pomembno področje vsakdanjega 

življenja evropskih državljanov. Še naprej bodo usklajevala predpise o koliziji zakonov in sporih 

glede sodne pristojnosti. Prav tako se bodo posvetila drugim vidikom družinskega prava, predvsem 

sprejetju uredbe o ureditvi premoženjskega stanja zakoncev in uredbi o pristojnosti in pravu, ki se 

uporablja v sporih glede razveze.

Nadaljevala se bodo posvetovanja o uredbi o dedovanju in oporokah.

Napredek bodo skušala doseči tudi pri določitvi načela vzajemnega priznavanja. V zvezi s tem bo 

ena prednostnih nalog treh predsedstev sprememba Uredbe (ES) št. 44/2001 s posebnim 

poudarkom na odpravi postopka eksekvature za sodbe v civilnih in gospodarskih zadevah. 

Naposled si bodo predsedstva prizadevala izboljšati čezmejno izvrševanje sodb, izrečenih v eni 

državi članici, v drugi državi članici, predvsem z analizo mehanizmov za zaplembo bančnih 

računov.
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Zunanji odnosi na območju svobode, varnosti in pravice

Predsedstva si bodo prizadevala spodbujati zunanjo razsežnost območja svobode, varnosti in 

pravice. 

Predsedstva so v sklopu tematskih prednostnih nalog pripravljena nadaljevati delo prejšnjih 

predsedstev na področju priseljevanja, boja proti terorizmu, zatiranja organiziranega kriminala in 

pravosodnega sodelovanja v kazenskih in civilnih zadevah ter krepitve in varstva temeljnih pravic. 

Poglobilo se bo tudi sodelovanje med Europolom, Eurojustom in tretjimi državami.

V sklopu geografskih prednostnih nalog bo posebna pozornost namenjena sodelovanju z 

državami kandidatkami, državami Zahodnega Balkana in državami, ki sodelujejo pri evropski 

sosedski politiki in vzhodnem partnerstvu. Med prednostnimi nalogami predsedstev pa bodo tudi 

strateški dialog med ZDA in EU, partnerstvo z Rusijo, dialog in sodelovanje z Afriko, poglobljen, 

strukturiran in izčrpen dialog z Latinsko Ameriko in Karibi ter sodelovanje z azijskimi državami.

Prizadevala si bodo za boljšo usklajenost stališča EU v okviru vseh mednarodnih organizacij.
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ZUNANJI ODNOSI

Z uvedbo novega položaja visokega predstavnika ter ustanovitvijo evropske službe za zunanje 

delovanje bo močno povečano zunanjepolitično delovanje EU. Izredno pomembno je, da se 

dogovor o sklepu o organizaciji in delovanju evropske službe za zunanje delovanje doseže v 

začetku leta 2010.

Unija bo še naprej delovala v okviru evropske varnostne strategije, pri čemer bo posebno pozornost 

namenila novim izzivom, kot so izzivi, povezani s podnebnimi spremembami in energetsko 

varnostjo.

Krizno upravljanje

EU bo skušala še dodatno utrditi vse dele skupne varnostne in obrambne politike, da bi povečala 

vlogo Unije kot svetovnega in neodvisnega akterja na področju preprečevanja konfliktov, odzivanja 

na krize, kriznega upravljanja in stabilizacije po konfliktih, pri čemer bo še posebej upoštevala 

civilno-vojaško sinergijo. Da bi izboljšali učinkovitost kriznega upravljanja, se bodo spodbujali 

novi načini sodelovanja, med drugim tudi nadnacionalne rešitve, kot so skupna uporaba virov, 

usposabljanje in logistike, prav tako pa tudi nove možnosti, ki jih prinaša Lizbonska pogodba.

Posebna pozornost bo posvečena izvajanju civilnega in vojaškega glavnega cilja, izboljšanje 

sposobnosti EU za hitro odzivanje pa bo ena od prednostnih nalog. Preučile se bodo nove možnosti 

za pridobitev civilnih zmogljivosti, prav tako pa se bodo nadalje razvile dejavnosti Evropske 

obrambne agencije na področju pridobivanja zmogljivosti. 

EU si bo prizadevala vzpostaviti tesno sodelovanje z Združenimi narodi, Natom, Organizacijo za 

varnost in sodelovanje v Evropi, Afriško unijo in ostalimi mednarodnimi in regionalnimi 

organizacijami. Posebna pozornost bo namenjena dodatnemu izboljšanju odnosov z Natom na 

politično strateški ravni, tudi glede razvoja zmogljivosti. 
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Predsedstva bodo ocenila napredek, dosežen v zadnjih desetih letih na področju preprečevanja 

krize, in bodo ob deseti obletnici sprejetja Programa EU za preprečevanje nasilnih konfliktov 

(göteborški program) predlagala nadaljnje ukrepe. 

Prednostna naloga bo izboljšanje načrtovanja in operativnega vodenja vojaških in civilnih operacij 

ter zagotovitev zadostnih finančnih sredstev, ki bodo EU omogočila pomembnejšo vlogo pri 

kriznem upravljanju; pri tem bodo upoštevane finančne razmere.

Ob deseti obletnici sprejetja Resolucije VSZN št. 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti si bodo 

predsedstva prizadevala spodbujati spoštovanje človekovih pravic in vključevanje vprašanja 

enakosti spolov v načrtovanje in vodenje misij/operacij v sklopu EVOP.

Predsedstva bodo še naprej spodbujala razvoj evropske kulture varnosti in obrambe in delovanje 

Evropske akademije za varnost in obrambo. 

Preprečevanje širjenja orožja in razoroževanje

Predsedstva bodo nadaljevala izvajanje strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje. 

V ta namen bo treba dodatno preučiti možnosti, ki jih nudijo mednarodna srečanja, predvidena v 

obdobju treh predsedstev, kot je srečanje, namenjeno pregledu Pogodbe o neširjenju jedrskega 

orožja. Poleg tega bo EU dejavno sodelovala, skupaj s tretjimi državami, pri izvajanju določb 

resolucije VSZN št. 1887 iz leta 2009.

Predsedstva bodo nadaljevala pripravo strategije EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju in 

trgovini z osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom in dejavno sodelovala v pogajanjih 

o pogodbi o trgovini z orožjem.
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Preprečevanje terorizma

Predsedstva bodo tudi v prihodnje obravnavala zunanje vidike izvajanja strategije EU za 

preprečevanje terorizma ter radikalizacije in novačenja.

Večstransko sodelovanje

Unija bo tudi v prihodnje podpirala reformo ZN in zlasti prizadevanja za boljšo usklajenost in 

krepitev institucionalnega sistema z uravnoteženim razvojem treh stebrov, t. j. miru in varnosti ter 

trajnostnega razvoja in človekovih pravic. V dejavnostih organizacije mora biti ustrezno upoštevan 

finančni prispevek EU.

Tudi v prihodnje bodo ključnega pomena krepitev sodelovanja med EU in ZN na področju miru in 

varnosti ter prizadevanja za večjo učinkovitost mirovnih operacij EU.

Evropsko konzularno sodelovanje in zaščita evropskih državljanov

Predsedstva si bodo prizadevala izboljšati konzularno zaščito evropskih državljanov v Evropski 

uniji in zunaj nje z vidika pomoči in zaščite potnikov in državljanov, ki živijo v tujini. 

Prizadevala si bodo za dvig ravni minimalne konzularne pomoči državljanom držav članic zunaj 

ozemlja EU.

Treba bo tudi dodatno razvijati sodelovanje v kriznih situacijah zunaj ozemlja Unije.

Posebno pozornost bo namenjena oceni okvira t. i. vodilne države in krepitvi konzularnega 

sodelovanja z vzajemno uporabo konzularnih virov. V tej zvezi bo imelo prednost usposabljanje 

konzularnega osebja, da se zagotovi boljše sodelovanje v kriznih razmerah in boljše poznavanje 

prava EU. 



16671/09 tst/MC/ka 81
DQPG SL

Treba je zagotoviti konzularno pomoč evropskim državljanom na celotnem ozemlju Evropske unije. 

Posebna pozornost bo namenjena tudi diplomatski pomoči pri delu komisij za pravno pomoč v 

tretjih državah.

Človekove pravice in pravna država

Unija si bo intenzivno prizadevala za nadaljnjo krepitev spoštovanja in varovanja vseh človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin ter spodbujala njihovo univerzalnost. Pomembno mesto v mednarodni 

agendi EU bo tudi v prihodnje namenjeno prizadevanjem za ukinitev smrtne kazni. 

Poseben poudarek bo na vključevanju vprašanja človekovih pravic in enakosti spolov v vse politike 

EU, tudi v EVOP, in zlasti vključevanje vidika človekovih pravic v politične razprave in dialog s 

tretjimi državami ter preprečevanje genocidov in množičnih grozodejstev na mednarodni ravni.

Unija bo okrepila tudi prizadevanja za spodbujanje pravne države. Eden od temeljev pristopa EU k 

vzpostavitvi in ohranitvi trajnega miru je ukinitev nekaznovanosti. EU bo tudi v prihodnje močno 

podpirala Mednarodno kazensko sodišče (MKS) in si bo v tej zvezi prizadevala za vsesplošno in 

celovito izvajanje rimskega statuta MKS. V letu 2010 bo organizirana konferenca, na kateri bo 

pregledan rimski statut; ob tej priložnosti bo mogoče ponovno izraziti široko podporo stalnemu 

razvoju mednarodnega kazenskega prava.

Trgovinska politika

Prva svetovna gospodarska kriza v zadnjih petdesetih letih je bistveno spremenila operativno 

okolje trgovinske politike Unije. EU se bo tudi v prihodnje zavzemala za odprtost in ukrepanje ter 

se izogibala izolaciji in neangažiranosti. V tej zvezi bo prednostna naloga EU zaključek 

ambicioznega, uravnoteženega in celovitega kroga pogajanj v Dohi. Hkrati bo EU tudi v prihodnje 

podpirala sklenitev dvostranskih in regionalnih trgovinskih sporazumov s ključnimi partnerji. 
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V okviru strategije EU za dostop do trga bodo predsedstva podpirala pobude za krepitev izvoza 

blaga in storitev evropskih podjetij, zlasti MSP, v tretje države in bodo v ta namen uporabila vse 

razpoložljive instrumente. Zlasti bo treba sprejeti usklajene ukrepe za odpravo netarifnih ovir, 

odpiranje trgov za vladna naročila in boljšo zaščito pravic intelektualne lastnine.

Razvojno sodelovanje

EU se zaveda, da je treba ohraniti vse obveznosti, sprejete v Monterreyu in Dohi. V ta namen bo 

tudi v prihodnje pozorno spremljala skladnost z obvezami EU v zvezi z URP, določenih v 

Evropskem soglasju o razvoju, in zlasti z vmesnim skupnim ciljem povečanja pomoči na 0,56 % 

BND EU do leta 2010. Posebno pozornost bo namenila potrebam najmanj razvitih držav, hkrati pa

bo tudi v prihodnje podpirala vse države v razvoju, tj. države z nizkimi in srednje visokimi 

prihodki, da bi dosegli bolj uravnotežen razvoj na svetovni ravni.

EU bo si bo tudi v prihodnje prizadevala za večjo učinkovitost pomoči, kot je določeno v agendi za 

ukrepanje iz Akre. Še naprej bo dejavno sodelovala pri pripravah na forum na visoki ravni o 

učinkovitosti pomoči (Seul 2011) in pri tem upoštevala posebnosti držav, v katerih prevladujejo 

nestabilne razmere.

EU bo tudi spremljala uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja in ustrezno ukrepala. Španija, Belgija 

in Madžarska bodo tesno sodelovale pri pripravah na plenarno zasedanje Generalne skupščine 

Združenih narodov na visoki ravni (september 2010), v okviru katere bo obeležena deseta obletnica 

sprejetja izjave tisočletja. V tej zvezi bo posebna pozornost namenjena varnosti oskrbe s hrano ter 

preprečevanju lakote in revščine z intenzivnejšim trajnostnim razvojem podeželja in sistemov 

kmetijske proizvodnje ter upravljanjem voda in gozdov. Predsedstva bodo podpirala prizadevanja 

za izboljšanje sistemov zdravstvenega varstva in pripravo akcijskega načrta EU za enakost spolov 

in krepitev vloge žensk v razvojnem sodelovanju. Poleg tega bodo spodbujala izvajanje zavez glede 

okolja, ki jih je EU sprejela na zadevnih konferencah.
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V odnosih z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami bo EU zagotovila zaključek druge 

revizije sporazuma iz Cotonouja, sklenitev sporazumov o gospodarskem partnerstvu, ki zagotavljajo 

regionalno vključevanje in razvoj držav AKP, ter nadaljnje ukrepanje v zvezi z njimi, hkrati pa bo 

tudi spodbujala izvajanje sporazumov o gospodarskem partnerstvu in druge oblike regionalnega 

vključevanja, med drugim tudi s svežnji ukrepov za pomoč trgovini.

Prednostna naloga bo tudi krepitev čezatlantskega partnerstva za razvojno sodelovanje in 

spodbujanje sodelovanja z novimi donatorji (Kitajska, Brazilija, Indija).

Predsedstva si bodo prizadevala tudi bolje ozavestiti evropske državljane glede nujnosti prizadevanj 

za solidarnost z državami v stiski, ki najbolj občutijo posledice sedanjih gospodarskih razmer.

Zahodna Evropa zunaj EU

EU bo tudi v prihodnje razvijala sodelovanje s tremi državami EGP, tj. Norveško, Islandijo in 

Lihtenštajnom, in bo okrepila sodelovanje s Švico, verjetno s sklenitvijo novega okvirnega 

sporazuma. Okrepila bo tudi sodelovanje z Lihtenštajnom, Andorro, Monakom, San Marinom in 

Švico na področju preprečevanja goljufij in davkov, in sicer s sklenitvijo novih ali posodobitvijo 

veljavnih sporazumov. 



16671/09 tst/MC/ka 84
DQPG SL

Zahodni Balkan

Predsedstva bodo tudi v prihodnje spodbujala evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana, v 

skladu z obnovljenim soglasjem o širitvi iz decembra 2006. V tej zvezi bo v skladu s solunsko 

agendo najpomembnejše orodje stabilizacijsko-pridružitveni proces. EU bo še naprej pomagala 

državam Zahodnega Balkana pri politični, gospodarski in institucionalni reformi ter podpirala 

regionalno sodelovanje med njimi. Posebna pozornost bo namenjena celovitemu izvajanju 

stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumov s strani partnerskih držav in izpolnjevanju v njih 

določenih meril. Prizadevala si bodo tudi za sklenitev stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma z 

Bosno in Hercegovino (ter ratifikacijo in izvajanje sporazuma s Srbijo). Prav tako bodo nadaljevala 

delo v zvezi z liberalizacijo vizumske ureditve. 

Sosedski odnosi: Vzhodna Evropa in Sredozemlje

Unija bo tudi v prihodnje krepila evropsko sosedsko politiko, ki je enoten in usklajen političen 

okvir, pri čemer bo namenila enakovredno pozornost odnosom z vzhodnimi in južnimi sosedskimi 

državami.

V odnosih z vzhodnimi sosedami bo spodbujala stabilnost, dobro javno upravljanje in gospodarski 

razvoj, ki imajo strateški pomen za Evropsko unijo. Unija bo še naprej izvajala vzhodno partnerstvo 

s poglobitvijo dvostranskega sodelovanja in vzpostavitvijo novega večstranskega okvira, v katerega 

bodo poleg EU vključene tudi Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Republika Moldavija in 

Ukrajina; s tem naj bi pospešili reforme, usklajevanje zakonodaje in nadaljnje gospodarsko 

povezovanje. Poleg tega bo v naslednjih osemnajstih mesecih nadaljevala s pogajanji o poglobljenih 

in celovitih prostotrgovinskih sporazumih s partnerji, ki so člani WTO in so pripravljeni 

izpolnjevati svoje obveznosti. Nadaljevala bo delo v zvezi z liberalizacijo vizumske ureditve, in 

sicer za vsak primer posebej, glede na to, da je kot dolgoročni cilj predvidena zagotovitev pogojev 

za dobro urejeno in varno mobilnost. Naslednji vrh vzhodnega partnerstva bo v prvi polovici 

leta 2011.
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V zvezi z odnosi z južnimi sosedskimi državami bo oživljena Unija za Sredozemlje, in sicer z 

organizacijo drugega vrha v prvi polovici leta 2010 in sprejetjem prvega programa za obdobje 

2010–2012. Prednostna naloga bo tudi zagotovitev uspešnega in učinkovitega delovanja 

sekretariata, ki bo ustanovljen v Barceloni.

V dvostranskih odnosih bo posebna pozornost namenjena dvostranskim odnosom z Marokom, 

Izraelom, Tunizijo, Egiptom in Jordanijo ter nadaljnjemu razvoju odnosov z Alžirijo, Libanonom in 

Palestinsko upravo. Nadaljevala se bodo prizadevanja za podpis sporazuma s Sirijo in pogajanja o 

sporazumu z Libijo. V prvi polovici leta 2010 bo organiziran prvi vrh EU-Maroko. 

EU bo še naprej izvajala evropske regionalne strategije, kot sta "severna dimenzija" in "sinergija 

Črnega morja" in pri tem zagotovila skladnost z evropsko sosedsko politiko in drugimi regionalnimi 

pobudami EU.

Odnosi z Rusijo

Unije bo še naprej razvijala strateško partnerstvo z Rusijo na podlagi skupnih interesov in vrednot. 

Tudi v prihodnje si bo prizadevala doseči napredek v pogajanjih o novem sporazumu med EU in 

Rusijo ter pri izvajanju načrtov v sklopu štirih prostorov. Unija bo pozvala Rusijo, naj dokončno 

pristopi k WTO, kar bo omogočilo sklenitev dvostranskih prostotrgovinskih sporazumov, in si 

prizadeva za razrešitev drugih odprtih vprašanj. Unija bo tudi zagotovila skladnost in kontinuiteto 

zaporednih vrhov med EU in Rusijo.

Srednja Azija

EU bo v naslednjih 18 mesecih nadaljevala izvajanje strategije za novo partnerstvo s Srednjo Azijo 

na sedmih glavnih področjih: človekove pravice, pravna država, dobro upravljanje in 

demokratizacija, izobraževanje, gospodarski razvoj, trgovina in naložbe, energetika in promet, 

okolje in voda, skupne grožnje in izzivi ter medkulturni dialog. Poleg tega bo preučila možnosti za 

poglobitev sodelovanja z državami srednje Azije.
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Bližnji vzhod

Unija bo še naprej podpirala vsa prizadevanja za dosego splošnega miru na Bližnjem vzhodu, ki 

temeljijo na rešitvi v obliki soobstoja dveh držav, v sodelovanju z regionalnimi in mednarodnimi

partnerji. Tudi v prihodnje bo imela vodilno vlogo in si bo prizadevala za krepitev odnosov z 

državami na tem območju ter preučila možne načine in pripravila predloge za podporo izvajanju 

mirovnega sporazuma.

Tudi v prihodnje bo pozorno spremljala dogodke v Iranu in sodelovala v pogajanjih o dolgoročni 

rešitvi jedrskega vprašanja, ki je del širše agende v odnosih z Iranom.

Unija bo še naprej bo podpirala varnost, stabilnost, demokracijo, blaginjo in enotnost ter 

spoštovanje človekovih pravic v Iraku ter nadaljevala s pogajanji o sklenitvi sporazuma o trgovini 

in sodelovanju s to državo.Eden ključnih ciljev EU bo zaključek pogajanj o sporazumu o prosti 

trgovini s Svetom za sodelovanje v zalivu. 

Čezatlantski odnosi

Čezatlantski odnosi bodo tudi v prihodnje prednostna naloga EU, ki si bo še naprej prizadevala za 

krepitev strateškega partnerstva med EU in ZDA ter pri tem posebno pozornost namenila 

večstranskim zadevam, kot so podnebne spremembe, energetika, gospodarska in finančna kriza, 

krizno upravljanje in razvojno sodelovanje. Na področju energetike si bo z vsemi močmi 

prizadevala učinkovito delovati v okviru Energetskega sveta EU-ZDA. Posebej si bo prizadevala za 

izvajanje programa za gospodarsko sodelovanje iz leta 2007 in regulativni dialog, zlasti v okviru 

čezatlantskega ekonomskega sveta. Prenovljena politična agenda bo vključevala intenzivnejši 

dialog in morebitne skupne ukrepe v zvezi z regionalnimi zadevami, preprečevanjem širjenja orožja 

in razoroževanjem ter varnostjo. Preučene bodo tudi možnosti za nadaljnje sodelovanje na področju 

svobode, varnosti in pravice ter preprečevanja terorizma.
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Predviden je nadaljnji razvoj tesnih odnosov s Kanado, nadaljnje delo v zvezi z novim celovitim 

gospodarskim sporazumom in nadaljnja prizadevanja na drugih področjih.

Afrika

EU bo še naprej izvajala skupno strategijo EU in Afrike ter akcijski načrt. Posebno pozornost je 

treba nameniti ukrepom na področju miru in varnosti, energije, podnebnih sprememb, trgovine, 

spoštovanja človekovih pravic, demokracije in pravne države ter vprašanjem v zvezi z migracijami. 

EU in Afrika bosta v drugem polletju leta 2010 skupaj organizirali tretji vrh EU-Afrika.

Eden ključnih ciljev politike EU v Afriki je spodbujanje miru in varnosti na tej celini. EU bo še 

naprej sodelovala z Afriško unijo, da bi ta lahko imela osrednjo vlogo pri preprečevanju in 

reševanju sporov na tej celini. Tudi v prihodnje bo podpirala prizadevanja za preprečevanje kriznih 

razmer ter procese za stabilizacijo in spravo, hkrati pa bo tudi prispevala k izgradnji zmogljivosti 

Afriške unije, zlasti v zvezi z načrtovanjem in vodenjem mirovnih operacij.

EU bo še naprej spremljala dogodke na kriznih območjih, kot so območje Velikih jezer, Sahel in 

Afriški rog (zlasti Sudan in Somalija) in bo sodelovala z regionalnimi in mednarodnimi partnerji pri 

prizadevanjih za stabilizacijo in reševanje sporov.

Azija

Unija bo posebno pozornost namenila razvijanju in krepitvi odnosov s partnerji v Aziji. Vrh 

ASEM8, ki bo organiziran v drugi polovici leta 2010, bo priložnost za predstavitev političnih in 

gospodarskih ciljev EU in izboljšanje odnosov z Azijo. 
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Unija bo okrepila odnose s posameznimi vzhodnoazijskimi državami, s katerimi bo sklenila in 

izvajala dvostranske sporazume o partnerstvu in sodelovanje, ter z Združenjem držav jugovzhodne 

Azije (ASEAN), s katerim bo po možnosti sklenila prostotrgovinski sporazum. EU bi morala 

nadaljevati s prizadevanji za pristop k Pogodbi o prijateljstvu in sodelovanju med državami 

ASEAN, ki odražajo možno podporo in prispevek EU k miru, varnosti in sodelovanju na tem 

območju ter njeno pripravljenost za intenzivnejše konstruktivno sodelovanje v procesih 

regionalnega povezovanja. 

Prizadevala si bo za razvoj novih pogodbenih odnosov s Kitajsko, Južno Korejo in Indijo. V zvezi s 

Kitajsko, ki je pomembna partnerica, si bo tudi v prihodnje prizadevala za razširitev gospodarskih 

odnosov in intenzivnejše politične stike. Pomemben del odnosov s Kitajsko bo še naprej dialog o 

človekovih pravicah. Naslednji logičen korak v odnosih med EU in Indijo bodo pogajanja o 

sporazumu o partnerstvu in sodelovanju; EU bo še naprej preučevala možnosti za vključitev Indije v 

ta pogajanja. 

EU bo tudi v prihodnje pozorno spremljala dogajanje na korejskem polotoku in spodbujala 

stabilnost. Ko bo začel veljati nov pravni okvir, bo EU nadaljevala s poglabljanjem odnosov z 

Republiko Korejo in si prizadevala za uresničitev strateškega partnerstva.

EU bo dejavno spremljala dogajanje v Burmi/Mjanmaru ter podpirala regionalna prizadevanja in 

prizadevanja ZN za pomoč pri prehodu v demokracijo, zlasti v okviru načrtovanih volitev leta 2010.

EU bo tudi v prihodnje dejavna v Afganistanu in Pakistanu, še naprej bo izvajala načrt za 

odločnejše ukrepe EU na tem območju in pri tem upoštevala regionalne razsežnosti. Zavezala se je, 

da bo pomagala novi afganistanski vladi pri reševanju izzivov, na katere se mora odzivati država. 
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Latinska Amerika in Karibi

Predviden je nadaljnji razvoj odnosov z Latinsko Ameriko. V prvi polovici leta 2010 bo organiziran 

šesti vrh EU in latinskoameriških držav, na katerem bo obravnavano nadaljnje ukrepanje pri 

izvajanju akcijskega načrta in ustanovljena fundacija EU-LAD. V prvem polletju 2010 bo 

organiziran vrh z Mehiko, v drugem četrti vrh EU-Brazilija. Predvideni so nadaljnji ukrepi pri 

izvajanju strateškega partnerstva in akcijskih načrtov z Mehiko in Brazilijo.

Predviden je tudi razvoj odnosov s posameznimi državami ali skupinami držav; v ta namen bodo v 

18-mesečnem obdobju organizirana dvostranska srečanja s Čilom, Srednjo Ameriko, Andsko 

skupnostjo, Cariforumom in Mercosurom.

Posebej pomembna bodo sklenitev in podpis pridružitvenih sporazumov z državami Srednje 

Amerike ter podpis večstranskih sporazumov z državami Andske skupnosti, ter ponovni začetek in 

nadaljevanje pogajanj o pridružitvenem sporazumu z Mercosurom.


