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PRILOGA

Program
I.

UVOD

Navedena tri predsedstva, imenovana tudi „trojka“, ob izteku sedanjega institucionalnega cikla
prevzemajo odgovornost za usmerjanje dela v Svetu. Prizadevala si bodo zagotoviti nemoten
prehod na naslednji zakonodajni cikel, zato se bodo v okviru svojih pristojnosti po najboljših močeh
trudila, da bi olajšala celotni proces. Vzpostavila bodo tesne in konstruktivne odnose z novimi
institucionalnimi akterji, da bi delo in zakonodajna dejavnost kmalu zopet potekala po običajnem
ritmu.
Na začetku bo njihova glavna prednostna naloga dokončanje zadev iz sedanje strateške agende,
zlasti zadev, ki so naštete v skupni izjavi o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za obdobje 2018–
19. Ko se bo začel nov institucionalni cikel, bodo organizirala delo v Svetu v skladu s prednostnimi
nalogami prihodnje strateške agende, ki naj bi bila sprejeta leta 2019, upoštevajoč izid vrha v
Sibiuu.
Trojka poudarja pomen skupnih vrednot Unije, ki so: spoštovanje človekovega dostojanstva,
svoboda, demokracija, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic, vključno s
pravicami pripadnikov manjšin. Obenem izpostavlja, da je odločena spodbujati zaupanje
državljanov in podjetij v evropski projekt, pospeševati konkurenčnost in gospodarsko rast ter
podpirati naložbe. Poseben poudarek bo namenila krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne
kohezije ter njenih temeljnih vrednot in skupnih ciljev, ki so pomembni za razvoj Unije kot celote.
Poudarja, da je treba okrepiti in vzdrževati večstranski sistem, obenem pa posebno pozornost
nameniti spodbujanju agende 2030 za trajnostni razvoj v EU in širše. S promoviranjem skupnih in
vključujočih pobud, koristnih za vse države članice, skuša utrditi enotnost in spodbujati soglasje na
evropski ravni.
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Odločena je zagotoviti, da bo Evropska unija pri svojem delovanju blizu državljanom in da bo njeno
delo pregledno ter v skladu z načeli dobrega upravljanja in boljšega pravnega urejanja, s čimer se
bodo spodbujale politike, usmerjene v državljane. Obenem se zavzema, da bi se, zlasti med
mladimi, izboljšalo znanje o EU in ozaveščenost o politikah, ki so usmerjene v državljane.

Prihodnost s 27 članicami
Trojka se bo na vso moč trudila zagotoviti, da bo vsakršno delo, povezano z brexitom, obravnavano
učinkovito in pravočasno, pri čemer se bo zavzemala za enotnost 27 držav članic.
V skladu z Rimsko izjavo se bo nadaljevalo delo, da bi bila na zasedanju Evropskega sveta junija
2019 sprejeta nova strateška agenda.

Večletni finančni okvir 2021–2027
Proračun Evropske unije, določen v večletnem finančnem okviru (v nadaljnjem besedilu: VFO), je
ključni instrument za doseganje naših skupnih ciljev in izpolnjevanje danih zavez.
Trojka je odločena pospešiti zaključek pogajanj o VFO za obdobje 2021–2027 v tesnem
sodelovanju s predsednikom Evropskega sveta. To bo njena ključna prednostna naloga. Prizadevala
si bo tudi za dokončno oblikovanje sektorskih predlogov, povezanih z naslednjim VFO.
Trojka bo posebno pozornost namenila vzpostavitvi ustreznega ravnotežja med tradicionalnimi
politikami ter skupnimi prednostnimi nalogami in izzivi.
Zelo si bo prizadevala za vse zakonodajne predloge, povezane z VFO za obdobje 2021–2027, in jim
posvečala posebno pozornost.
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II.

UNIJA ZA DELOVNA MESTA, RAST IN KONKURENČNOST

Gospodarstvo EU že šesto leto zapored okreva, in sicer v vseh državah članicah. To predstavlja
priložnost za utrditev reforme enotnega trga, posledično pa tudi za nadaljnjo okrepitev rasti in
konkurenčnosti.

Enotni trg
Evropski enotni trg obstaja že več kot 25 let ter je postal pomembno gonilo za rast, naložbe in
trgovino znotraj EU. Enotni trg ima močno globalno komponento, zaradi katere je EU z vidika
trgovine bolj konkurenčna, z vidika naložb pa privlačnejša. Zadevne strategije je treba dokončati in
izpeljati, vendar si mora EU istočasno še naprej prizadevati tudi za vzpostavitev poštenega enotnega
trga, primernega za digitalno dobo, ki bo obenem kos izzivom prihodnosti ter gonilo
konkurenčnosti, inovacij in trajnostnosti. Pri tem je izogibanje dvojnim standardom kakovosti na
enotnem trgu ključnega pomena. Trojka se zavezuje, da bo sprejela ukrepe na podlagi izida
razprave v okviru Agende voditeljev, ki je bila decembra 2018, pri čemer bo izhajala iz stanja –
kakor ga je ovrednotila Komisija – pri izvajanju, uporabi in uveljavljanju obstoječe zakonodaje, ki
je ključna za delovanje enotnega trga, ter iz ocene, ki jo je Komisija opravila glede še vedno
prisotnih ovir in pa priložnosti za popolnoma delujoč enotni trg.
EU potrebuje trdno industrijsko politiko, zato bo trojka nadaljevala razprave o dolgoročnih
strateških ciljih EU na tem področju. Dobro delujoč enotni trg prispeva k uspehu evropske
industrije. Prav tako se bodo nadaljevala prizadevanja za bolj povezan trg storitev, za digitalno
gospodarstvo, tudi z dokončanjem enotnega digitalnega trga, za podatkovno gospodarstvo in
gospodarstvo platform ter za ustrezno digitalno infrastrukturo in operativni okvir v podporo
digitalni preobrazbi evropske industrije in podjetij ter v spodbudo inovacijam za izrabo možnosti, ki
jih ponuja umetna inteligenca.
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Enotni trg zahteva medsebojno povezanost vseh držav članic in regij EU ter EU in njenih partnerjev
v svetu. V ta namen je treba izboljšati in dokončati omrežja TEN, med drugim zaradi vzpostavitve
digitalne povezljivosti v celotni EU, prav tako pa se je treba pripraviti na načrtovani pregled, ki bo
predvidoma leta 2023.
Zagotovitev pravičnega in učinkovitega obdavčenja ostaja ena od ključnih prednostnih nalog. Naše
davčne sisteme moramo nujno prilagoditi digitalni dobi. V tem smislu bo trojka v skladu s sklepi
Evropskega sveta nadaljevala delo v zvezi s predlogi Komisije o obdavčenju digitalnega
gospodarstva, in sicer bo nadalje preučevala vse še odprte predloge o obdavčenju; zlasti si bo
prizadevala doseči rezultate glede novega dokončnega sistema DDV.
Nadaljevati bi bilo treba pregled okoljske politike, da bi prispevali k zeleni rasti, krožnemu
gospodarstvu in biogospodarstvu ter biotski raznovrstnosti in trajnostnemu gospodarjenju z vodami,
zlasti varstvu in trajnostni rabi oceanov in morij.
Trojka se zavezuje, da bo nadaljevala delo v zvezi s predlogom za reformo direktive o poletnem
času.
Trojka bo promovirala makroregionalno sodelovanje in strategije.

Podjetništvo in ustvarjanje delovnih mest
Še vedno je treba spodbujati okolje, ki bo naklonjeno podjetništvu, in odpiranje novih delovnih
mest, da bi podjetjem v Evropi, tudi MSP, ki ustvarjajo delovna mesta in rast, pomagali, da se bodo
uspešno razvijala. Trojka zato meni, da je treba pri predlaganju in sprejemanju nove zakonodaje
spoštovati načelo „najprej pomisli na male“, da bi tako spodbujali interese MSP.
Dejstvo, da se je brezposelnost zmanjšala in da udeležba na trgu dela narašča, je pomemben uspeh.
Vendar si moramo še naprej prizadevati za ponovno vključevanje dolgotrajno brezposelnih na trg
dela, za pomoč mladim pri razvijanju znanj in spretnosti, potrebnih za aktivno udeležbo na trgu
dela, ter za povečanje udeležbe žensk na trgu dela.
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Dodatno se je treba potruditi, da bi imel turizem pomembnejše mesto na seznamu prioritet EU,
zlasti kot spodbuda za rast in zaposlovanje.

Naložbe
Čeprav je bil dosežen napredek pri odpravljanju naložbene vrzeli po ekonomski krizi, med drugim z
izvajanjem naložbenega načrta za Evropo, ostaja spodbujanje naložb ključnega pomena. To med
drugim pomeni, da je treba raziskovalno-inovacijsko politiko še naprej spodbujati kot vir rasti,
posledično pa nadaljevati delo v zvezi s programoma Obzorje Evropa in InvestEU. Pri povečanju
naložb in konkurenčnosti bo imela pomembno vlogo tudi kohezijska politika. Posodobljena
prihodnja skupna kmetijska politika bo prispevala k zagotavljanju prehranske varnosti, varovanju
okolja, prilagajanju podnebnim spremembam in ohranjanju preživetja sposobnih podeželskih
območij. Dogovor o VFO za obdobje 2021–2027 in povezanih sektorskih predlogih bo ključen za
reševanje sedanjih in bodočih izzivov.

Ekonomska in monetarna unija
Trojka bo nadaljevala delo v zvezi s poglabljanjem ekonomske in monetarne unije (v nadaljnjem
besedilu: EMU). Trenutne gospodarske razmere so dovolj umirjene za poglobitev in okrepitev
EMU, da bi se lahko bolje zoperstavili gospodarski krizi. V zvezi s tem je bistveno, da se prekine
povezanost med državami in bankami, pri čemer je treba upoštevati dogajanje na mednarodni ravni.
Med drugim je potrebno nadaljnje delo v zvezi s krepitvijo bančne unije, izhajajoč iz dogovorjenega
pristopa k zmanjšanju in delitvi tveganja, med drugim v zvezi s predlogom o evropskem sistemu
jamstva za vloge in uporabo EMS kot skupnega varovalnega mehanizma za enotni sklad za
reševanje, ter v zvezi z nadaljnjim razvijanjem unije kapitalskih trgov. Pravila Pakta za stabilnost in
rast bi bilo treba poenostaviti. Spodbujanje pristopa k evru terja dodatno delo v zvezi s predlaganim
programom za podporo reformam, vključno z instrumentom za podporo konvergence.
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III. UNIJA, KI SVOJE DRŽAVLJANE OPOLNOMOČI IN VARUJE
Evropski državljani od Evropske unije pričakujejo več kot samo gospodarske koristi. Izobraževanje,
tudi vseživljenjsko učenje, kultura, šport in politike, usmerjene v mlade, so pomembni ne le z vidika
konkurenčnosti, temveč tudi zaradi vključenosti in kohezije naših družb. Trojka si bo prizadevala za
napredek pri izvajanju politik, namenjenih krepitvi socialne razsežnosti, odpravi neskladja med
potrebami po znanju in spretnostih ter njihovo ponudbo, pa tudi spodbujanju ustrezne ravni socialne
zaščite državljanov.
Za današnji trg dela so značilne hitre tehnološke spremembe. Da bi Evropa ostala visoko
konkurenčna in produktivna, morajo njeni državljani imeti prava znanja in spretnosti, ki se
zahtevajo v novem globalnem delovnem okolju. To pomeni, da je treba vlagati v ljudi in
izobraževanje, poudarek pa mora biti na predvidevanju bodočih potreb po znanjih in spretnostih ter
razvoju novih temeljnih, ustreznih in vsestranskih veščin, tudi takšnih, ki so povezane z
digitalizacijo, kibernetsko varnostjo, medijsko pismenostjo, robotizacijo in umetno inteligenco.
Poleg tega bi bilo treba spodbujati razvoj mladinskega dela, med drugim z vidika kakovosti, ter
enake možnosti za vse mlade. Tudi v sekundarnem izobraževanju bi lahko bila komponenta EU
večja. Pogajanjem glede Erasmusa – programa, ki je simbolnega pomena za evropski projekt – bodo
intenzivna.
Trojka bo posebno pozornost namenila spodbujanju mobilnosti, vključenosti in odličnosti, hkrati pa
prispevala k širjenju evropskih vrednot. Sprejeti bo treba odločitve glede naslednje generacije
okvirov sodelovanja na izobraževalnem, mladinskem, kulturnem in športnem področju (denimo o
nasledniku okvira ET2020 ali novi strategiji EU za mlade), te okvire pa potem tudi čim prej
udejanjiti.
V vseh politikah EU je treba zagovarjati enake možnosti in socialno vključevanje, med drugim
enakost spolov in vključevanje načela enakosti spolov, ter socialno vključevanje invalidnih oseb in
podpiranje dejavnosti na področju boja proti revščini, zlasti revščini otrok, pri tem pa upoštevati
pristojnosti držav članic.
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Potrebna so nadaljnja prizadevanja na področju javnega zdravja, da se vsem državljanom EU
zagotovi dostop do zdravstvenega varstva, da se poskrbi za varnost in mobilnost bolnikov ter da se
izkoristijo priložnosti, ki jih prinašajo nove medicinske tehnologije. Potreben bo dodaten zagon za
soočanje z izzivi, ki jih predstavljata demografski primanjkljaj in staranja prebivalstva. Na ravni EU
bi lahko okrepili sodelovanje na področju presajanja in darovanja organov ter tako omogočili
reševanje življenj.

IV.

NA POTI K ENERGETSKI UNIJI S PODNEBNO POLITIKO, USMERJENO V
PRIHODNOST

EU ima v svetovnem merilu vodilno vlogo na področju boja proti podnebnim spremembam in
okoljskih politik. Zlasti mora to vodilno vlogo ohraniti – in okrepiti – na področju uresničevanja
ciljev Pariškega sporazuma, pri tem pa posebno pozornost nameniti blažitvi podnebnih sprememb
in prilagajanju nanje, vključno z vprašanjem financiranja ukrepov na področju podnebnih
sprememb. V zvezi s tem je treba opredeliti dolgoročno strategijo EU za zmanjšanje emisij ogljika.
Sprejeti je treba ukrepe za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika, zlasti v sektorjih, ki
zaostajajo na področju razogljičenja, in za izboljšanje energijske učinkovitosti, hkrati pa evropskim
državljanom zagotavljati varno in trajnostno energijo po dostopnih cenah. Posodobitev
gospodarstva in vključevanje podnebnih politik bi morala predstavljati gospodarsko priložnost, ki
ustvarja nova delovna mesta in rast.
Trojka namerava zaključiti pogajanja v zvezi s svežnjem o čisti energiji in v zvezi s predlogi v
sklopu svežnja o mobilnosti, predvsem pobud, ki zadevajo podnebje. Pri tem bo upoštevala okvir za
energetsko unijo, pri čemer bo poudarek na vključevanju energetske unije v nacionalne politike
držav članic ter na izvajanju celovitih podnebnih in energetskih načrtov.
Promovirala bo strategijo za dolgoročno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v EU v skladu s
Pariškim sporazumom ob upoštevanju skupnih podnebnih ciljev. Tako bo v mednarodnih
pogajanjih o podnebnih vprašanjih še naprej zagotovljena vodilna vloga EU v boju proti podnebnim
spremembam. Zmanjševanje emisij črnega ogljika v okviru politike EU za Arktiko je prav tako
pomembno.
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V.

UNIJA SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE

Sedanje strateške smernice za razvoj območja svobode, varnosti in pravice bodo prenehale veljati
ob izteku tega institucionalnega cikla, zato je trojka odločena, da se bo čim prej lotila novih
smernic, ki pa jih mora oblikovati Evropski svet.
Potreben je celovit pristop k migracijam, ki bo združeval učinkovitejši nadzor zunanjih meja EU,
okrepljeno zunanje delovanje in notranje vidike, hkrati pa upošteval naša načela in vrednote. To je
izziv ne le za posamezne države članice, temveč za celotno Evropo in širše. Te politike je treba
nadaljevati in okrepiti, da bi preprečili ponovitev nenadzorovanih tokov iz leta 2015 ter dodatno
zajezili nezakonite migracije na vseh obstoječih in novih poteh. Delati je treba na vseh teh treh
področjih, pri čemer je najprej treba poostriti nadzor na zunanjih mejah EU, tudi z okrepitvijo
evropske mejne in obalne straže, vzpostaviti nove informacijske sisteme (sistem vstopa/izstopa,
ETIAS), uvesti potrebne kakovostne nadzorne mehanizme in oblikovati strategijo za integrirano
upravljanje meja, pri tem pa upoštevati ravnotežje med varnostjo in pretočnostjo mejnih prehodov.
Kar zadeva zunanje delovanje, sta za reševanje bistva tega problema potrebna pristno partnerstvo z
državami izvora in tranzita ter trdna umestitev naše zunanje migracijske politike v dvostranske
odnose med EU in tretjimi državami, da bi lahko obravnavali temeljne vzroke migracij. Nadalje si
je treba prizadevati za okrepitev vračanja, med drugim na podlagi predlogov za bolj učinkovito in
usklajeno evropsko politiko vračanja ter ozirajoč se na okvir za zakonite migracije, vključno s
preseljevanjem. Trojka bo v skladu s sklepi Evropskega sveta posebno pozornost namenila
vzhodno-, osrednje- in zahodnosredozemski poti, istočasno pa budno spremljala nastanek
morebitnih novih poti. Še vedno je zelo pomembno, da podpiramo partnerje v Afriki in na območju
Zahodnega Balkana ter v Turčiji in da z njimi sodelujemo. V zvezi z notranjimi vidiki si bo trojka
prizadevala dokončati reformo skupnega evropskega azilnega sistema, med drugim bo skušala
doseči soglasje glede dublinske uredbe.
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V zvezi s povečanjem notranje varnosti EU se bo trojka tudi v prihodnje zavzemala za okrepitev
policijskega in pravosodnega sodelovanja, za zatiranje organiziranega kriminala, vključno z
nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami in trgovino z ljudmi, ter za okrepitev boja proti
terorizmu, zlasti z zatiranjem in preprečevanjem radikalizacije in ekstremizma, med drugim si bo po
svojih najboljših močeh prizadevala za odstranitev terorističnih vsebin na spletu. Za uresničitev tega
cilja bi morali dodatno okrepiti interoperabilnost informacijskih sistemov. Poseben cilj je nadaljnje
razvijanje zmogljivosti, potrebnih za spodbujanje kibernetske varnosti in za boj proti kibernetskim
tveganjem, z boljšim čezmejnim usklajevanjem organov kazenskega pregona.
Trojka poudarja svojo predanost schengenskemu sistemu in izjavlja, da bo zagotovila njegovo
ustrezno delovanje in da bo dejavna na vseh področjih, ki so pomembna za ohranitev in okrepitev
schengenskega območja, ki je eden največjih dosežkov Evropske unije.
Kar zadeva sodelovanje na področju pravosodja, trojka poudarja, da je potrebno dodatno delo v
zvezi z vzajemnim priznavanjem. Obljublja, da bo še naprej promovirala e-dokaze in e-pravosodje.
Prav tako se bo osredotočila na začetek delovanja EPPO in okrepitev sodelovanja z OLAF.
Trojka bo spodbujala dejavnosti civilne zaščite, tudi na področju preprečevanja nesreč.

VI.

UNIJA KOT MOČAN SVETOVNI AKTER

Trojka bo skupaj z državami članicami pri uresničevanja dogovorjenih prednostnih nalog iz
globalne strategije EU – ob zagotavljanju doslednosti zunanjih politik EU ter krepitvi ustreznih
povezav med notranjimi in zunanjimi politikami Unije – tesno sodelovala z visoko predstavnico
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednico Komisije in jo pri tem podpirala.
Skušala bo zagotoviti, da bo Unija v obdobju 2021–2027 imela vsa potrebna finančna sredstva in
pravne instrumente za izvajanje tozadevnih nalog. Pri državah članicah bo skušala pridobiti dejavno
in odločno podporo za zunanjo in varnostno politiko, visoki predstavnici/podpredsednici pa bo
pomagala pri iskanju vse večje konvergence med državami članicami, pri čemer bo izhajala iz
medsebojno opredeljenih skupnih interesov in vzajemne politične solidarnosti.
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Med prednostna področja spada tudi naslednje:
potrditev zavezanosti trojke k širitvi, ki ostaja ena od ključnih politik Evropske unije, zlasti v smislu
zagotavljanja verodostojne perspektive za pristop, in sicer v okviru dogovorjenih parametrov za
Zahodni Balkan. Turčija je država kandidatka in ena od ključnih partneric EU. Širitvena politika še
naprej predstavlja strateško naložbo v mir, demokracijo, blaginjo, varnost in stabilnost v Evropi.
Sprejemanje temeljnih evropskih vrednot in zavezanost tem vrednotam je politična izbira, ki je
bistvena za vse partnerske države, ki želijo članstvo v EU. Trojka ponovno poudarja, da novo
soglasje o širitvi terja izpolnjevanje pravičnih in strogih pogojev ter spoštovanje načela lastnih
zaslug, ob hkratnem upoštevanju zmogljivosti EU – v vseh njenih razsežnostih – za sprejemanje
novih članic. Pozdravlja namero Hrvaške, da bo med predsedovanjem gostila vrh EU-Zahodni
Balkan. Ponovno poudarja, da je treba dodatno okrepiti sodelovanje pri zunanjepolitičnih
vprašanjih, in pričakuje boljše usklajevanje s skupno zunanjo in varnostno politiko EU (SZVP).
Utrjevanje političnih, gospodarskih, družbenih in kulturnih vezi med Unijo ter njenimi sosedami na
vzhodu in jugu. Trojka bo pri reševanju dolgotrajnih političnih napetosti – z namenom okrepitve
odpornosti partnerjev proti zunanjim pritiskom in za to, da bodo ti lahko sprejemali lastne
diplomatske odločitve – tesno sodelovala z visoko predstavnico/podpredsednico in jo pri tem
podpirala. V politiki do Rusije bo ohranila enoten, na načelih temelječ pristop. Prizadevala si bo za
skupne pristope k zagotavljanju varnosti meja EU in reševanju skupnih izzivov, ki jih prinašajo
migracije.
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Krepitev in ohranjanje večstranskega, na pravilih temelječega sistema, v središču katerega so
Združeni narodi. To bo vključevalo zlasti transverzalno delo na področju notranjih in zunanjih
politik EU za uresničevanje Agende 2030, vključno s cilji trajnostnega razvoja, zagovarjanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter načela pravne države, izpolnjevanje obveznosti v
okviru pariškega podnebnega sporazuma in zagotavljanje, da bodo to počeli tudi drugi, nadaljnje
ukrepanje na podlagi globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah ter globalnega
dogovora o beguncih, pa tudi krepitev globalnih ureditev in sporazumov na področju nadzora nad
orožjem in neširjenja orožja (na primer skupnega celovitega načrta ukrepanja), ki prispevajo k
varnosti Unije. Unija bo spremljala in podpirala reformo Združenih narodov ter si prizadevala
ohraniti verodostojnost in zmogljivost njenih ključnih agencij. Trojka se bo zavzemala za ohranitev
vodilne vloge EU na področju razvojne politike in humanitarne pomoči. Kljub vse večjim
trgovinskim napetostim si bo še naprej prizadevala za ohranitev in okrepitev na pravilih temelječega
mnogostranskega trgovinskega sistema, med drugim za modernizacijo STO. Podpirala bo
pogajanja, da bo s ključnimi partnerji po svetu mogoče skleniti ambiciozne, visokokakovostne,
uravnotežene in vzajemno koristne trgovinske sporazume, ki jih bodo spremljali politični dogovori,
v katerih se bodo spodbujali vrednote in standardi EU ter globlje sodelovanje pri vprašanjih
skupnega interesa. Obenem poudarja pomembnost uresničevanja sporazumov ter krepitve
povezanosti med zunanjimi gospodarskimi odnosi in notranjim trgom.
Krepitev na sodelovanju temelječih regionalnih ureditev. Trojka bo v prizadevanju za vzpostavitev
tesnejših medregionalnih vezi tesno sodelovala z visoko predstavnico/podpredsednico in jo pri tem
podpirala. Cilj bo dopolnitev in okrepitev dvostranskih odnosov EU, vključno z Afriko, Latinsko
Ameriko, karibskimi državami, Azijo in arabskimi državami. Med drugim bo treba zaključiti
pogajanja o novih regionalnih sporazumih z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami, z
namenom posodobitve odnosov z vsako od teh regij in tudi splošnega okvira AKP. Nadalje bo treba
izrabiti priložnosti, ki jih ponujajo strateški premiki v Aziji, istočasno pa poskrbeti, da bo Unija
ustrezno pripravljena na soočanje z morebitnimi izzivi. V zvezi s tem bo zlasti treba uvesti nove
strategije za Indijo in Srednjo Azijo, ponovno spodbuditi izvajanje strategije EU o Kitajski, okrepiti
varnostnopolitično angažiranost s podobno mislečimi državami, priznati strateški pomen evropskoazijske povezanosti in zaključiti pomembnejša trgovinska in naložbena pogajanja, ki potekajo v tem
trenutku. Unija bo uresničevala svojo vizijo o prenovljenem partnerstvu z Afriko, Latinsko Ameriko
in karibskimi državami.
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Vzdrževanje čezatlantskega partnerstva in oblikovanje zavezništev s podobno mislečimi naprednimi
gospodarstvi. Čezatlantsko partnerstvo ostaja temelj varnosti in blaginje na obeh straneh Atlantika.
EU bo še dodatno vlagala v ta odnos na zvezni in vseh drugih ustreznih ravneh. Na svetu so še
druga napredna gospodarstva, ki prav tako zagovarjajo učinkovite, na pravilih temelječe sisteme,
pravno državo, človekove pravice in demokracijo, in prav s temi bo Unija sodelovala, da bi
oblikovala prihodnost, ki bo temeljila na teh skupnih interesih. Mednje spada tudi Združeno
kraljestvo, s katerim želi Unija po njegovem izstopu iz EU vzpostaviti zelo tesno partnerstvo.
Nadaljevanje dela na področju varnosti in obrambe EU s krepitvijo odnosov med EU in Natom.
Pomembnejše odločitve so bile sicer sprejete že v prvih letih izvajanja globalne strategije EU,
vendar bo trojka podpirala visoko predstavnico pri dokončni vzpostavitvi PESCO (stalnega
strukturnega sodelovanja), tudi kar zadeva sodelovanje tretjih držav, upravljanje procesa CARD
(usklajenega letnega pregleda na področju obrambe) ter zagotavljanje povezanosti in usklajenosti
med razvojem obrambnih zmogljivosti in dogovorjenimi prednostnimi nalogami EU. Trojka
poudarja pomen izvajanja evropskega programa za razvoj obrambne industrije in nadaljnjega
napredka v zvezi z Evropskim obrambnim skladom. Zavzemala se bo za nadaljevanje dela v zvezi z
vojaško mobilnostjo ter za krepitev zmogljivosti držav članic in EU v boju proti hibridnim in
kibernetskim grožnjam. Poleg tega bo pri krepitvi MCCP (vojaške zmogljivosti za načrtovanje in
izvajanje operacij) in oživljanju civilnih vidikov SVOP tesno sodelovala z visoko predstavnico.
V hitro spreminjajočem se in konfliktnem globalnem okolju mora Unija oblikovati učinkovite
delovne metode in postati dovolj odporna, da se bo lahko spopadala z vsem, kar bo neposredno
ogrožalo njene interese, tako doma kot v tretjih državah. Trojka bo glede vseh vprašanj, ki se bodo
pojavila v zvezi s tem, sodelovala z visoko predstavnico/podpredsednico. Med drugim to lahko
pomeni izboljšanje postopka za pripravo skupnih ocen o razmerah v posameznih državah – tovrstne
ocene se opravijo pred sprejetjem ključnih političnih odločitev –, boljše povezovanje instrumentov
financiranja s političnimi prednostnimi nalogami ter dodatno izboljšanje strateškega komuniciranja
in odločanja. Trojka bo zagotovila podporo za povečanje zmogljivosti Unije za preprečevanje
konfliktov, mediacijo in vzpostavljanje miru. Čeprav bo Unija vedno poskušala najti večstranske
rešitve za skupne probleme, mora vendarle izboljšati svojo sposobnost, da po potrebi tudi sama
zavaruje svoje interese. Trojka bo tesno sodelovala s Komisijo in visoko
predstavnico/podpredsednico, da bi zagotovila usklajenost notranjih in zunanjih politik, katerih
namen je oblikovanje Unije, ki varuje.
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