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BILAGA
Programmet
I.

INLEDNING

De tre ordförandeskapen övertar ansvaret för att styra rådets arbete i slutet av innevarande
institutionella cykel. Ordförandeskapstrion har föresatt sig att säkerställa en smidig övergång till
nästa lagstiftningscykel och kommer att göra allt för att underlätta denna process inom ramen för
sina befogenheter. De tre ordförandeskapen kommer att skapa nära och konstruktiva kontakter med
de nya institutionella aktörerna, så att arbetstakten och lagstiftningsarbetet snabbt kan återgå till det
normala.
I början av perioden kommer ordförandeskapstrion huvudsakligen att prioritera ett slutförande av de
ännu kvarstående ärendena inom ramen för den strategiska agendan, särskilt de ärenden som anges i
den gemensamma förklaringen om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2018–2019. När den nya
institutionella cykeln inleds kommer de tre ordförandeskapen att lägga upp arbetet i rådet i enlighet
med prioriteringarna i nästa strategiska agenda, som förväntas antas under 2019, med beaktande av
resultatet från toppmötet i Sibiu.
De tre ordförandeskapen framhåller betydelsen av unionens gemensamma värden: respekten för
människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekten för de mänskliga
rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. De framhåller sitt åtagande
att främja medborgarnas och företagens förtroende för det europeiska projektet, stimulera
konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt samt stödja investeringar. Ordförandeskapstrion kommer att
lägga särskild tonvikt vid att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen
samt dess underliggande värde och delade mål så att unionen som helhet kan utvecklas. Den
framhåller att man måste stärka och vidmakthålla det multilaterala systemet och se till att
Agenda 2030 för hållbar utveckling uppmärksammas inom och utanför EU. De tre
ordförandeskapen strävar efter att stärka enigheten och främja konsensus på europeisk nivå genom
att verka för gemensamma och inkluderande initiativ som gagnar alla medlemsstater.
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Ordförandeskapstrion är fast besluten att se till att Europeiska unionen verkar nära medborgarna,
öppet och i enlighet med principerna om goda styrelseformer och bättre lagstiftning, och på så sätt
främjar en medborgarorienterad politik. De tre ordförandeskapen är också fast beslutna att förbättra
kunskaperna om EU och att öka medvetenheten om den medborgarorienterade EU-politiken,
särskilt bland ungdomar.

En framtid med 27 medlemsstater
De tre ordförandeskapen kommer att göra allt för att se till att allt nödvändigt arbete som följer av
brexit-processen sköts effektivt och snabbt, vilket främjar de 27 medlemsstaternas enighet.
I linje med Romförklaringen kommer man att arbeta med sikte på ett antagande av en ny strategisk
agenda vid Europeiska rådets möte i juni 2019.

Den fleråriga budgetramen 2021–2027
Europeiska unionens budget, som fastställs genom den fleråriga budgetramen, är ett grundläggande
verktyg för att vi ska kunna uppnå våra gemensamma mål och fullgöra de åtaganden som ingåtts.
De tre ordförandeskapen är fast beslutna att i nära samarbete med Europeiska rådets ordförande
underlätta slutförandet av förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för 2021–2027. Detta
kommer att bli en viktig prioritering för ordförandeskapstrion. Dessutom kommer de tre
ordförandeskapen att sträva efter att slutföra de sektorsspecifika förslag som avser nästa fleråriga
budgetram.
De tre ordförandeskapen kommer att vara särskilt uppmärksamma på att rätt balans föreligger
mellan traditionella politikområden och de gemensamma nya prioriteringarna och utmaningarna.
Ordförandeskapstrion kommer särskilt att uppmärksamma och göra särskilda ansträngningar med
alla lagstiftningsförslag som avser den fleråriga budgetramen 2021–2027.
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II.

EN UNION FÖR SYSSELSÄTTNING, TILLVÄXT OCH KONKURRENSKRAFT

Återhämtningen av EU:s ekonomi fortsätter i samtliga medlemsstater för sjätte året i rad. Detta gör
det möjligt att konsolidera reformen av den inre marknaden med sikte på en ytterligare förstärkning
av tillväxten och konkurrenskraften.

Inre marknaden
Den europeiska inre marknaden har existerat i mer än 25 år, och den har blivit en viktig motor för
tillväxt, investeringar och handel inom EU. Den inre marknaden har också en stark global
dimension som gör EU både mer konkurrenskraftigt på handelsområdet och mer attraktivt för
investeringar. Om man blickar bortom fullbordandet och det effektiva genomförandet av de
relevanta strategierna måste EU fortsätta att arbeta för en framtidssäker och rättvis inre marknad
som är anpassad till den digitala tidsåldern och som utgör en drivkraft för konkurrenskraft,
innovation och hållbarhet. I denna process är det mycket viktigt att man undviker dubbla
kvalitetsnormer. De tre ordförandeskapen är fast beslutna att gå vidare med resultatet av
diskussionen om ledaragendan i december 2018, på grundval av kommissionens lägesrapport om
genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av gällande lagstiftning som är grundläggande för
den inre marknadens funktionssätt samt kommissionens bedömning av de återstående hindren och
möjligheterna för en fullt fungerande inre marknad.
EU behöver en stark industripolitik, och de tre ordförandeskapen kommer att fortsätta
diskussionerna om EU:s långsiktiga strategiska mål på detta område. En välfungerande inre
marknad främjar den europeiska industrins framgångar. Arbetet kommer också att stimuleras i
riktning mot en mer integrerad tjänstemarknad, en digital ekonomi, bland annat genom
fullbordandet av den digitala inre marknaden, en data- och plattformsekonomi, en lämplig digital
infrastruktur och en operativ ram till stöd för den europeiska industrin och de europeiska företagens
digitala omvandling och frigörandet av innovation med utnyttjande av artificiell intelligens.
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Den inre marknaden kräver att det finns nödvändiga sammankopplingar mellan alla EU:s
medlemsstater och regioner samt mellan EU och dess globala partner. Det är därför viktigt att de
transeuropeiska näten förbättras och färdigställs, bland annat med tanke på en EU-omfattande
digital konnektivitet, och att den översyn som är planerad till 2023 förbereds.
Att säkerställa en rättvis och effektiv beskattning förblir en central prioritering. Det finns ett
verkligt behov av att anpassa våra beskattningssystem till den digitala tidsåldern. De tre
ordförandeskapen kommer här att fortsätta arbetet med kommissionens förslag om beskattningen av
den digitala ekonomin, i linje med Europeiska rådets slutsatser. Arbetet kommer att fortsätta med
alla andra förslag som är under behandling på beskattningsområdet. De tre ordförandeskapen
kommer särskilt att sträva efter att uppnå resultat när det gäller det nya och slutgiltiga
momssystemet.
Arbetet med översynen av miljöpolitiken bör fortsätta för att bidra till grön tillväxt, den cirkulära
ekonomin och bioekonomin, biologisk mångfald och hållbar vattenförvaltning, särskilt skydd och
hållbar användning av haven.
De tre ordförandeskapen är fast beslutna att fortsätta arbetet med förslaget till reform av direktivet
om sommartid.
Ordförandeskapstrion kommer att verka för ett makroregionalt samarbete och makroregionala
strategier.

Entreprenörskap och jobbskapande
Främjandet av en företagaranda och jobbskapande är även fortsatt viktigt för att hjälpa de
europeiska företagen, däribland de små och medelstora företagen, att blomstra, något som skapar
sysselsättning och tillväxt. Ordförandeskapet anser därför att det är viktigt att principen att ”tänka
småskaligt först” respekteras när ny lagstiftning föreslås och antas, så att de små och medelstora
företagens intressen främjas.
Det faktum att arbetslösheten har minskat och arbetsmarknadsdeltagandet ökat är en viktig
framgång. Samtidigt behövs fortsatta insatser för att återintegrera de långtidsarbetslösa på
arbetsmarknaden, hjälpa ungdomar att utveckla de färdigheter som behövs för de ska kunna bli
aktiva på arbetsmarknaden och öka kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden.
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Ytterligare arbete behövs för att föra upp turism på EU:s dagordning, i synnerhet för att främja
tillväxt och sysselsättning.

Investeringar
Framsteg har gjorts när det gäller att komma till rätta med det investeringsgap som följde på den
ekonomiska krisen, bland annat med hjälp av genomförandet av investeringsplanen för Europa, men
det fortsätter att ha avgörande betydelse att man ökar investeringarna. Detta inbegriper att tonvikten
fortsätter att ligga på främjande av forsknings- och innovationspolitik som en källa till tillväxt, och
att man därmed arbetar vidare med Horisont Europa och InvestEU. Sammanhållningspolitiken
kommer också att spela en stor roll när det gäller att öka investeringarna och konkurrenskraften. En
moderniserad och framtida gemensam jordbrukspolitik kommer att bidra till att trygga
livsmedelsförsörjningen, skydda miljön, bevara en hållbar lönsamhet från landsbygdsområden samt
till anpassningen till klimatförändringarna. För att kunna ta itu med nuvarande och framtida
utmaningar har det avgörande betydelse att man når en överenskommelse om den fleråriga
budgetramen 2021–2027 och de därmed sammanhängande sektorsspecifika förslagen.

Ekonomiska och monetära unionen
De tre ordförandeskapen kommer att gå vidare med arbetet att fördjupa Ekonomiska och monetära
unionen (EMU). Det rådande ekonomiska klimatet ger den nödvändiga lugna grund som krävs för
att fördjupa och förstärka EMU, så att unionen bättre kan stå emot ekonomiska kriser. Det är i detta
avseende mycket viktigt att bryta kopplingen mellan stat och banksystem, samtidigt som man tar
hänsyn till utvecklingen på internationell nivå. Ytterligare arbete krävs bland annat i fråga om att
stärka bankunionen, i enlighet med den överenskomna metoden för riskdelning och riskminskning,
inbegripet förslaget om det europeiska insättningsgarantisystemet och genomförandet av den
säkerhetsmekanism som tillhandahålls genom Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) för den
gemensamma resolutionsfonden, samt när det gäller att vidareutveckla kapitalmarknadsunionen.
Reglerna för stabilitets- och tillväxtpakten bör förenklas. För att främja anslutning till euron krävs
mer arbete med det föreslagna stödprogrammet för strukturreformer, inbegripet en
konvergensmekanism.
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III. EN UNION SOM GÖR ALLA MEDBORGARE MER DELAKTIGA OCH SKYDDAR
DEM
De europeiska medborgarna förväntar sig mer från EU än ekonomiska fördelar. Utbildning,
inbegripet livslångt lärande, kultur, idrott och politik som inriktas på ungdomar har betydelse för
konkurrenskraften, men även för delaktighet och sammanhållning i våra samhällen. De tre
ordförandeskapen kommer att fortsätta arbetet med genomförandet av politiska åtgärder som syftar
till att stärka den sociala dimensionen, ta itu med kompetensglappet och främja det sociala skyddet
för medborgarna.
Dagens arbetsmarknad kännetecknas av snabba tekniska förändringar. I syfte att upprätthålla hög
konkurrenskraft och produktivitet behöver de europeiska medborgarna rätt kompetens som krävs på
den nya globala arbetsplatsen. Det inbegriper investeringar i människor och utbildning med
inriktning på att förutse framtida kompetensbehov, utveckling av nya, grundläggande, relevanta och
generella färdigheter, inklusive färdigheter som rör digitalisering, cybersäkerhet, mediekompetens,
robotisering och artificiell intelligens. Dessutom bör utvecklingen av ungdomsarbete och dess
kvalitet samt lika möjligheter för alla ungdomar främjas. EU-dimensionen i högstadie- och
gymnasieutbildningen kan också framhävas. Intensivt arbete kommer att ägnas åt förhandlingarna
om Erasmus, ett program med högt symbolvärde för det europeiska projektet.
Ordförandeskapstrion kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt att främja rörlighet, delaktighet
och högsta kvalitet, men också åt att bidra till att främja europeiska värderingar. Beslut kommer att
behöva fattas om och följas upp av ett tidigt genomförande av nästa generations samarbetetsramar
inom sektorerna för utbildning, ungdom, kultur och idrott (exempelvis en ram för uppföljningen av
Utbildning 2020, EU:s nya ungdomsstrategi).
Lika möjligheter och social delaktighet måste främjas i alla EU:s politikområden, inklusive
jämställdhet mellan könen och jämställdhetsintegrering, social delaktighet för personer med
funktionsnedsättning samt stöd till verksamhet i kampen mot fattigdom, särskilt barnfattigdom,
samtidigt som medlemsstaternas befogenheter respekteras.
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Ytterligare ansträngningar behövs på området för folkhälsa för att garantera tillgången till hälsooch sjukvård för alla EU-medborgare, säkerställa patienternas säkerhet och rörlighet, och dra nytta
av de möjligheter som ny medicinsk teknik ger. Ett förnyat åtagande kommer att krävas för att
hantera de utmaningar som rör demografiska underskott och en åldrande befolkning. Samarbete på
området för organdonation och transplantation på EU-nivå kan stärkas för att rädda liv.

IV.

MOT EN ENERGIUNION MED EN FRAMÅTBLICKANDE KLIMATPOLITIK

EU är världsledande i kampen mot klimatförändringarna och när det gäller miljöpolitik. EU måste
framförallt upprätthålla och stärka sitt ledarskap när det gäller att nå målen i Parisavtalet, med
särskilt fokus på begränsning av och anpassning till klimatförändringar, bland annat när det gäller
frågan om klimatfinansiering. Definitionen av EU:s långsiktiga strategi för koldioxidutsläpp har
betydelse i detta sammanhang. Insatser behövs i övergången mot ett utsläppssnålt samhälle,
framförallt i sektorer där utfasningen av fossila bränslen halkat efter, samt för att genomföra
åtgärder för förbättrad energieffektivitet, samtidigt som man tillhandahåller säker och hållbar energi
till ett överkomligt pris till Europas medborgare. Moderniseringen av ekonomin och integreringen
av klimatåtgärder bör ses som en ekonomisk möjlighet att erbjuda nya jobb och generera tillväxt.
De tre ordförandeskapen har för avsikt att slutföra förhandlingarna om paketet för ren energi samt
förslagen i paketen för rörlighet, i synnerhet de klimatrelaterade åtgärderna. De kommer att göra
detta med utgångspunkt i ramen för energiunionen, med tonvikt på energiunionens integrering i
medlemsstaternas nationella politik samt genomförandet av integrerade klimat- och energiplaner.
Strategin för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen i EU, i enlighet med Parisavtalet,
kommer att främjas, i linje med gemensamma klimatmål. Därmed kommer EU:s ledande roll i
kampen mot klimatförändringarna att säkerställas i de internationella klimatförhandlingarna. Det är
viktigt att minska sotutsläppen mot bakgrund av EU:s politik för Arktis.
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V.

EN UNION MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

De nuvarande strategiska riktlinjerna för utvecklingen av området frihet, säkerhet och rättvisa
upphör i samband med utgången av den institutionella cykeln, och de tre ordförandeskapen är fast
beslutna att snabbt ta upp de nya riktlinjerna som ska utarbetas av Europeiska rådet.
En övergripande strategi för migration som kombinerar effektivare kontroll av EU:s yttre gränser,
ökade yttre åtgärder och de inre aspekterna, i linje med våra principer och värden – det är en
utmaning, inte endast för en enskild medlemsstat, utan för Europa i dess helhet och resten av
världen. Denna politik måste fortsätta och förstärkas för att förhindra en återgång till de
okontrollerade flödena under 2015 och ytterligare hejda den olagliga migrationen längs alla
befintliga och nya rutter. Insatser krävs på alla dessa tre områden, med början med en skärpt
kontroll av EU:s yttre gränser, bland annat genom att stärka europeiska gräns- och
kustbevakningen, införa nya informationssystem (in- och utresesystemet, Etias) och genomföra de
nödvändiga mekanismerna för kvalitetskontroll och utvecklingen av strategin för integrerad
gränsförvaltning, samtidigt som hänsyn tas till jämvikten mellan säkerhet och smidiga
gränspassager. När det gäller de yttre åtgärderna måste man se till utmaningens kärna, vilket
förutsätter ett verkligt partnerskap med ursprungs- och transitländerna och att vi fast förankrar vår
externa migrationspolitik i EU:s övergripande bilaterala förbindelser med tredjeländer för att
hantera de bakomliggande orsakerna till migration. Ytterligare arbete behövs för bättre resultat,
bland annat genom förslag till en effektivare och mer samordnad europeisk återvändandepolitik
samt en översyn av ramen för laglig migration, inklusive vidarebosättning. De tre ordförandeskapen
kommer att, i enlighet med Europeiska rådets slutsatser, ägna särskild uppmärksamhet åt de
centrala, västra och östra Medelhavsrutterna och samtidigt förbli vaksamt i fråga om eventuella nya
rutter. Samarbete med och stöd till partner i Afrika, västra Balkanregionen och Turkiet är
fortfarande prioriterade. I fråga om de interna aspekterna åtar sig de tre ordförandeskapen att
slutföra reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet att nå samförstånd om
Dublinförordningen.
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När det gäller främjandet av EU:s inre säkerhet är de tre ordförandeskapen även fortsatt fast
beslutna att stärka polissamarbetet och det rättsliga samarbetet, bekämpa den organiserade
brottsligheten, däribland narkotiska- och människohandel, förstärka kampen mot terrorism, särskilt
genom att motverka och förhindra radikalisering och extremism, bland annat genom att man gör allt
för att få bort terrorisminnehåll på nätet. Informationssystemens interoperabilitet måste stärkas
ytterligare för att detta mål ska kunna uppnås. Ett särskilt mål är att vidareutveckla den kapacitet
som behövs för att främja it-säkerhet och motverka cyberrisker genom bättre gränsöverskridande
samordning mellan brottsbekämpande myndigheter.
Ordförandeskapstrion framhåller sitt engagemang för Schengensystemet och avser att se till att detta
fungerar väl och att arbeta med alla områden som är relevanta för ett bibehållande och en
förstärkning av Schengenområdet som ett av Europeiska unionens viktigaste prestationer.
När det gäller samarbetet på området rättvisa framhåller ordförandeskapstrion hur viktigt det är att
man ytterligare påskyndar arbetet kring ömsesidigt erkännande. Ordförandeskapstrion åtar sig att
ytterligare främja e-bevisning och e-juridik. Man kommer också att se till att Europeiska
åklagarmyndigheten blir operativ och att samarbetet med Olaf stärks.
De tre ordförandeskapen kommer att främja verksamhet på civilskyddsområdet, bland annat när det
gäller katastrofförebyggande åtgärder.

VI.

UNIONEN SOM EN STARK GLOBAL AKTÖR

De tre ordförandeskapen kommer tillsammans med medlemsstaterna att nära samarbeta med
unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/kommissionens vice ordförande
och stödja hennes arbete med de överenskomna prioriteringarna i EU:s globala strategi och därmed
säkerställa samstämmigheten i den yttre politiken och stärka lämpliga kopplingar mellan unionens
inre och yttre politik. De ska försöka se till att unionen under perioden 2021–2027 förfogar över den
finansiering och de rättliga instrument som krävs för utförandet av dessa uppgifter. De kommer att
söka medlemsstaternas aktiva och engagerade stöd till unionens utrikes- och säkerhetspolitik och
stödja den höga representanten/vice ordföranden när hon försöker få till stånd större konvergens
mellan medlemsstaterna, på grundval av ett gemensamt fastställande av gemensamma intressen och
ömsesidig politisk solidaritet.
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De prioriterade områdena omfattar följande:
De tre ordförandeskapen bekräftar sitt engagemang för utvidgningen, som förblir ett viktigt
politikområde i Europeiska unionen, särskilt med syfte på att ge ett trovärdigt utvidgningsperspektiv
inom överenskomna parametrar för västra Balkan. Turkiet är ett kandidatland och förblir en
nyckelpartner för EU. Utvidgningspolitiken fortsätter att utgöra en strategisk investering i fred,
demokrati, välstånd, säkerhet och stabilitet i Europa. Att omfamna och respektera europeiska
kärnvärden är ett politiskt val och en nödvändighet för alla partner som strävar efter att bli
medlemmar i EU. De tre ordförandeskapen bekräftar att det i enlighet med den förnyade
konsensusen om utvidgningen finns ett behov av rättvisa och stränga villkor och principen om egna
meriter, i kombination med EU:s förmåga att, i alla dess dimensioner, integrera nya medlemmar.
Ordförandeskapstrion välkomnar Kroatiens meddelande om att landet under det kroatiska
ordförandeskapet ska stå värd för ett toppmöte mellan EU och västra Balkan. Trion upprepar hur
viktigt det är att samarbetet kring utrikespolitiska frågor ytterligare fördjupas och förväntar sig en
ökad anpassning till EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp).
Främjande av de politiska, ekonomiska, sociala och kulturella banden mellan unionen och dess
grannländer i öster och söder. De tre ordförandeskapen kommer att nära samarbeta med den höga
representanten/vice ordföranden och stödja hennes arbete för att lösa långvariga politiska
spänningar, stärka partnernas motståndskraft mot yttre påtryckningar och skydda deras förmåga att
göra egna diplomatiska val. Ordförandeskapstrion kommer att vidhålla sin principbaserade och
samlade strategi i sin politik gentemot Ryssland. Den kommer att sträva efter att inta
samarbetsinriktade förhållningssätt när det gäller att bibehålla säkerheten vid EU:s gränser och
hantera de gemensamma utmaningar som migrationen innebär.
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Förstärkning och bibehållande av det regelbaserade multilaterala systemet med FN i centrum. Detta
kommer särskilt att innebära att man arbetar tvärs över EU:s inre och yttre politik för att genomföra
Agenda 2030, bland annat målen för hållbar utveckling, främjar de mänskliga rättigheterna, de
grundläggande friheterna och rättsstatsprincipen, uppfyller skyldigheterna inom ramen för
klimatavtalet från Paris och ser till att andra också gör det, följer upp den globala pakten för säker,
ordnad och reguljär migration och den globala flyktingpakten och stärker de globala systemen för
vapenkontroll och icke-spridning och överenskommelserna på dessa områden, t.ex. den
gemensamma övergripande handlingsplanen, som bidrar till unionens säkerhet. Unionen kommer
att ställa sig bakom och stödja FN-reformen och arbeta för att försvara viktiga FN-organs
trovärdighet och kapacitet. De tre ordförandeskapen kommer att stödja bibehållandet av EU:s
ledande roll inom utvecklingspolitik och humanitärt bistånd. Mot bakgrund av de växande
handelsspänningarna är de tre ordförandeskapen även fortsatt fast beslutna att bibehålla och
fördjupa det regelbaserade multilaterala handelssystemet, däribland arbetet för en modernisering av
WTO. De tre ordförandeskapen kommer att stödja förhandlingarna om långtgående, högkvalitativa,
välavvägda och ömsesidigt fördelaktiga handelsavtal med viktiga partner i hela världen,
tillsammans med politiska överenskommelser som främjar EU:s värden och normer och stimulerar
till ökat samarbete i frågor av gemensamt intresse. De framhåller också hur viktigt det är att avtalen
genomförs och att kopplingarna mellan externa ekonomiska förbindelser och den inre marknaden
stärks.
Förstärkning av regionala ordningar för samarbete. I detta syfte kommer de tre ordförandeskapen att
nära samarbeta med den höga representanten/vice ordföranden för att utveckla närmare band på
regionnivå. Dessa ska komplettera och stärka EU:s bilateral förbindelser, bland annat i Afrika,
Latinamerika, Västindien, Asien och arabvärlden. Arbetet kommer bland annat att omfatta ett
slutförande av förhandlingarna om nya regional avtal med länderna i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet, i syfte att modernisera förbindelserna med respektive region, samtidigt som den
övergripande AVS-ramen uppdateras. Det kommer också att innebära att man utnyttjar de
möjligheter som uppstått till följd av de strategiska kursändringarna i Asien, samtidigt som unionen
ges möjlighet att möta potentiella utmaningar. Detta kommer särskilt att innebära att man genomför
nya strategier för Indien och Centralasien, blåser nytt liv i genomförandet av EU:s strategi gentemot
Kina, intensifierar det säkerhetspolitiska engagemanget med likasinnade länder, erkänner den
strategiska betydelsen av förbindelserna mellan Europa och Asien och slutför de viktiga handelsoch investeringsförhandlingar som för närvarande pågår. Unionen kommer att förverkliga sin vision
i fråga om ett förnyat partnerskap med Afrika, Latinamerika och Västindien.
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Upprätthållande av det transatlantiska partnerskapet och skapande av koalitioner med likasinnade
utvecklade ekonomier. Det transatlantiska partnerskapet förblir hörnstenen för säkerhet och
välstånd på båda sidor om Atlanten. EU kommer att investera ytterligare i denna relation på federal
nivå liksom och på alla andra lämpliga nivåer. Andra utvecklade ekonomier delar unionens intresse
för effektivt regelbaserade system, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och demokrati, och
unionen kommer att utveckla arbetet med dem för att utforma en framtid som bygger på
gemensamma intressen. Detta kommer också att omfatta upprättandet av ett mycket nära
partnerskap med Förenade kungariket efter det att landet har lämnat EU.
Fortsatt arbete med EU:s säkerhet och försvar, samtidigt som förbindelserna mellan EU och Nato
stärks. Viktiga beslut har fattats under de första åren av genomförandet av EU:s globala strategi,
och ordförandeskapen kommer att hjälpa den höga representanten att genomföra det permanenta
strukturerade samarbetet (Pesco), liksom att hantera frågan om tredjeländers deltagande och
processen med den samordnade årliga försvarsöversikten, samt att säkerställa att utvecklingen av
försvarskapacitet är samstämmig och anpassad till EU:s överenskomna prioriteringar.
Ordförandeskapen framhåller betydelsen av att det europeiska försvarsindustriella
utvecklingsprogrammet genomförs och att ytterligare framsteg görs i fråga om Europeiska
försvarsfonden. Ordförandeskapen kommer att stödja ett fortsatt arbete på området för militär
rörlighet och en förstärkt kapacitet för EU och medlemsstaterna att motverka hybrid- och cyberhot.
Dessutom kommer de att nära samarbeta med den höga representanten och stödja hennes arbete för
att stärka den militära planerings- och ledningskapaciteten och blåsa nytt liv i den civila
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.
I en snabbt föränderlig och ifrågasatt global miljö behöver unionen ha tillgång till effektiva
arbetsmetoder och utveckla den motståndskraft som behövs för att handskas med direkta hot mot
dess intressen, både i och utanför EU. De tre ordförandeskapen kommer att samarbeta med den
höga representanten/vice ordföranden i ett stort antal olika frågor som väcks på detta område. Det
kan röra sig om att förbättra det sätt på vilket man genomför gemensamma bedömningar av
landspecifika situationer före viktiga politiska beslut, att bättre koppla finansieringsinstrument till
politiska prioriteringar, att ytterligare förbättra den strategiska kommunikationen och
beslutsfattandet. Ordförandeskapstrion kommer att stödja en ökad kapacitet för unionen i fråga om
konfliktförebyggande arbete, medling och fredsbyggande verksamhet. Dessutom kommer unionen
av egen övertygelse att söka nå multilaterala lösningar på gemensamma problem, även om den
också behöver stärka sin förmåga att självständigt säkra sina intressen, när så är nödvändigt.
Slutligen kommer de tre ordförandeskapen att mycket nära samarbeta med kommissionens och den
höga representanten/vice ordföranden för att säkerställa samstämmigheten i inre och yttre politik
som är avsedd att skapa ett EU som skyddar.
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