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PŘÍLOHA
Program

I.

ÚVOD

Všechna tři předsednictví – Francie, Česká republika a Švédsko – budou usilovat o nalezení
společných řešení budoucích výzev a úkolů. Bezprecedentní výzvu představuje krize způsobená
pandemií COVID-19. Trojice předsednictví učiní vše, co je nezbytné, aby Unie tento hospodářský
a sociální otřes překonala. Dosaženo toho bude prováděním plánu na podporu oživení, zejména
prostřednictvím investic do ekologické a digitální transformace, oživením jednotného trhu,
posílením odolnosti, konkurenceschopnosti a konvergence EU a zajištěním koordinace
hospodářských politik v souladu s tempem a dynamikou oživení v zájmu posílení Evropské unie,
včetně hospodářské a měnové unie. Trojice předsednictví je při tomto úsilí rovněž odhodlána
chránit práva občanů Unie a prosazovat hodnoty Unie.
Priority stanovené ve strategické agendě na období 2019–2024 zůstávají i nadále plně relevantní.
Pandemie a její důsledky současně posílily a urychlily některé výzvy, na něž musí EU reagovat.
Trojice předsednictví se proto vynasnaží, aby pro každou z těchto výzev nalezla řešení.
Mezi výzvami, jež vyvstaly, si zasluhuje zvláštní pozornost zdraví. Současná pandemie zdůraznila
potřebu silné evropské zdravotní unie a lepší koordinace v této oblasti na úrovni EU: hrozby pro
zdravotní systémy členských států mohou mít významné přeshraniční dopady.
Trojice předsednictví rovněž považuje za důležité dát nový impuls vztahům se strategickými
partnery, včetně našich transatlantických partnerů a nově vznikajících mocností. Tyto vztahy jsou
klíčovou složkou robustní zahraniční politiky.
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Všechna tři předsednictví budou rovněž usilovat o důraznější společnou bezpečnostní a obrannou
politiku (SBOP) zaměřenou na výsledky, a to schválením a prováděním Strategického kompasu.
Konference o budoucnosti Evropy
Konference o budoucnosti Evropy, která byla zahájena dne 9. května 2021 ve Štrasburku, je pro
občany jedinečnou příležitostí vyjádřit se k tomu, co je pro ně důležité. Poskytne nový prostor pro
diskusi s občany ohledně výzev a priorit Evropy.
Po dobu téměř 10 měsíců budou v rámci Konference o budoucnosti Evropy probíhat vnitrostátní
a evropské panelové diskuse občanů a plenární zasedání, aby se zohlednily debaty a příspěvky
občanů, zejména mladých lidí, přičemž cílem je formulovat doporučení týkající se budoucích
politik a ambicí Unie. Francie, Česká republika a Švédsko se budou v rámci výkonné rady společně
snažit zajistit úspěch konference podporou angažovanosti občanů, a tím i konkrétnějšího občanství
Unie.
Trojice předsednictví zároveň zajistí, aby se činnost konference zaměřovala na oblasti, v nichž má
Unie pravomoc jednat nebo v nichž by její činnost byla ku prospěchu jejích občanů.
Všechna tři předsednictví budou do března 2022 z pozice členů/pozorovatelů ve výkonné radě
přispívat k vypracování zprávy o výsledcích různých činností a doporučeních občanů. Na základě
politických závěrů konference případně zahájí jejich provádění.
Mnohojazyčnost
Trojice předsednictví považuje za nezbytné respektovat mnohojazyčnost. V zájmu zohlednění
jazykové rozmanitosti členských států a vzájemného sblížení lidí z různých jazykových prostředí
bude podporována mnohojazyčnost a překladatelské a tlumočnické služby a občané budou rovněž
povzbuzováni ke studiu cizích jazyků.
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II.

OCHRANA OBČANŮ A SVOBOD

Respektování a ochrana společných hodnot EU: demokracie, právní stát a základní práva
Všechna tři předsednictví jsou odhodlána za pomoci různých zavedených mechanismů prosazovat
hodnoty EU a posilovat právní stát v Unii. Patří sem účinné provádění dialogu o právním státě
v Radě na základě výroční zprávy o právním státě a nové nařízení o obecném režimu podmíněnosti
na ochranu rozpočtu EU.
Trojice předsednictví je rovněž odhodlána posilovat pluralitu sdělovacích prostředků a evropskou
demokracii. Prozkoumá návrhy Komise zaměřené na ochranu integrity voleb, prosazování
demokratické účasti, zajištění větší transparentnosti placené politické reklamy a podporu svobody
sdělovacích prostředků. Bude rovněž pokračovat v práci na Akčním plánu pro evropskou
demokracii, včetně boje proti hybridním hrozbám, nepřátelským činnostem v kyberprostoru
a dezinformacím, a to zejména ve volebních procesech. V tomto ohledu bude rozvíjet další úvahy
a konkrétní iniciativy prokazující solidaritu mezi členskými státy a zajistí, aby donucovací a justiční
orgány mohly vykonávat své zákonné pravomoci on-line i off-line.
Trojice předsednictví bude usilovat o zajištění vyšší úrovně ochrany občanů EU cestujících do
zahraničí a v zahraničí pobývajících, a to zejména prostřednictvím přezkumu pravidel týkajících se
konzulární ochrany.
Všechna tři předsednictví se budou angažovat v prosazování genderové rovnosti, mimo jiné tím, že
se zaměří na posílení ekonomického postavení žen, a v boji proti genderovým stereotypům, aby se
strategie Unie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 stala realitou pro všechny. Trojice
předsednictví bude rovněž pokračovat v diskuzích o iniciativě Komise týkající se genderově
podmíněného násilí.
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Pokud jde o boj proti všem formám diskriminace a o prosazování rovných příležitostí, bude trojice
předsednictví věnovat zvláštní pozornost strategii EU pro rovnost osob LGBTIQ na období
2020–2025, akčnímu plánu proti rasismu na období 2020–2025 a Strategii práv osob se zdravotním
postižením na období 2021–2030. Posoudí rovněž potřebu případných dalších opatření.
Všechna tři předsednictví navíc posílí opatření k aktivní prevenci a potírání antisemitismu ve všech
jeho podobách, přičemž budou vycházet ze Strategie EU pro boj proti antisemitismu a podporu
židovského života na období 2021–2030.
Zintenzivní úsilí na úrovni EU o lepší ochranu dětí, zejména před chudobou a sexuálním
zneužíváním včetně zneužívání na internetu, a o zajištění toho, aby požívaly stejných práv
a příležitostí ve všech aspektech svého života.
Budou rovněž usilovat o zajištění účinné ochrany zranitelných dospělých osob, které nejsou
schopny hájit své vlastní zájmy.
Migrace, Schengen, policejní a justiční spolupráce
Všechna tři předsednictví mají v úmyslu posílit schengenský prostor jako prostor volného pohybu
bez vnitřních hranic. Pro tento účel mají zásadní význam účinná ochrana vnějších hranic, posílený
schengenský hodnotící mechanismus a lepší správa věcí veřejných.
Trojice předsednictví pokročí v práci na paktu o migraci a azylu s cílem dále rozvíjet plně funkční
komplexní azylovou a migrační politiku. Zajistí plnou mobilizaci všech příslušných agentur
a nástrojů. Pokud jde o vnitřní rozměr, je nezbytná dohoda založená na rovnováze odpovědnosti
a solidarity. Trojice předsednictví bude podporovat snahy o zabránění ztrátám na životech
a zajištění mezinárodní ochrany osobám, které ji potřebují. Bude i nadále prohlubovat spolupráci
Unie se zeměmi původu a tranzitu s cílem bojovat proti nelegální migraci a obchodování s lidmi
a zajistit účinné navracení a plné provádění dohod a ujednání o zpětném přebírání osob, přičemž
bude využívat nezbytného pákového efektu.
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Všechna tři předsednictví učiní vše pro posílení bezpečnosti Unie. Zejména budou rozhodně
bojovat proti všem formám terorismu, radikalizace a násilného extremismu a zintenzívní úsilí
o lepší ochranu obětí terorismu.
Trojice předsednictví zajistí činnost navazující na iniciativu týkající se rozšíření seznamu trestných
činů EU podle čl. 83 odst. 1 SFEU s cílem připravit rozhodnutí Rady, které by Komisi umožnilo
předložit legislativní iniciativu zaměřenou na kriminalizaci nenávistných verbálních projevů
a trestných činů z nenávisti.
Trojice předsednictví přispěje k boji proti organizované trestné činnosti, zejména proti obchodování
s lidmi, drogami a zbraněmi, bude řešit otázky praní peněz a navracení majetku z trestné činnosti
a bude pokračovat v úsilí o předcházení trestným činům proti kulturnímu dědictví a v boji proti
trestné činnosti proti životnímu prostředí.
V tomto ohledu je rovněž důležité identifikovat a narušit vysoce rizikové zločinecké sítě působící
v EU a zajistit vyšší úroveň bezpečnosti prostřednictvím zavádění a interoperability informačních
systémů Unie. Aby donucovací a justiční orgány mohly vykonávat své zákonné pravomoci v oblasti
boje proti trestné činnosti, měly by mít možnost uchovávat příslušné údaje a mít k těmto údajům
přístup. Cílem trojice předsednictví je dosáhnout dohody o právních předpisech, kterými se zajistí
účinný a přímý přístup justičních orgánů v EU k elektronickým důkazům. S ohledem na výše
uvedené bude trojice předsednictví rovněž podporovat výzkum a inovace s cílem poskytnout
donucovacím orgánům odpovídající nástroje pro účinný boj proti trestné činnosti a současně zajistit
ochranu základních práv v plném souladu s Listinou základních práv a s acquis EU v oblasti
ochrany údajů.
Posílí rovněž e-justici a podpoří rozvoj digitální výměny informací mezi justičními orgány. Kromě
toho bude trojice předsednictví pracovat na návrhu nového právního nástroje pro předávání řízení.
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Řešení krizí a civilní ochrana
Všechna tři předsednictví jsou odhodlána zlepšit solidaritu, připravenost a účinnost reakce při řešení
krizí v případě přírodních, člověkem způsobených a zdravotních katastrof. Zohlední přeshraniční
závislosti a zranitelná místa, nová rizika, jakož i dopady související se změnou klimatu, a budou se
zabývat rostoucími výzvami v oblasti krizového řízení a odolnosti kritických infrastruktur.
Trojice předsednictví je zejména odhodlána na základě ponaučení z pandemie COVID-19 posílit
kolektivní připravenost, schopnost reakce a odolnost Unie, pokud jde o budoucí krize.

III. BUDOVÁNÍ NAŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ZÁKLADNY: EVROPSKÝ MODEL PRO
BUDOUCNOST
Zajištění účinného oživení pro zelený a udržitelný růst
Trojice předsednictví zdůrazňuje, že je zásadně důležité, aby bylo oživení ekonomik EU podpořeno
prováděním národních plánů pro oživení a odolnost a dalších dočasných nástrojů, které byly
zavedeny v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19. Unie by měla investovat do
ekologické a digitální transformace a obnovit základ pro dlouhodobý udržitelný a inkluzivní růst.
Zároveň se tím posílí soudržnost v Unii a dosáhne se vzestupné konvergence našich ekonomik.
V tomto ohledu se trojice předsednictví zaměří na zajištění úspěšného provádění víceletého
finančního rámce a programu Next Generation EU. Zejména pokročí v práci na plánu týkajícím se
nových vlastních zdrojů, k jehož vypracování vyzvala Evropská rada na zasedání ve dnech
17. až 21. července 2020, a zajistí účinné a efektivní řízení víceletého finančního rámce a balíčku na
podporu oživení.
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Dále bude trojice předsednictví prosazovat provádění evropského semestru pro koordinaci
hospodářských politik, mimo jiné ve spojení s přijatými plány pro oživení a odolnost. Zaměří se
rovněž na činnost navazující na přezkum správy ekonomických záležitostí, který provedla Komise.
Pokud jde o roční rozpočet EU, všechna tři předsednictví zajistí hladký proces přijetí a provádění
a současně podpoří další zlepšení výkonnostního rámce rozpočtu EU.
Posílení jednotného trhu a vypracování asertivní, komplexní a koordinované průmyslové
politiky na podporu růstu a inovací
Všechna tři předsednictví jsou odhodlána rozvíjet integrovanější přístup k jednotnému trhu
propojením všech příslušných politik a rozměrů. Za tímto účelem budou prosazovat prohloubení
a posílení jednotného trhu a jeho čtyř svobod, odstranění zbývajících neodůvodněných překážek,
zejména v oblasti služeb, a nutnost vyhnout se překážkám novým. Dále přispějí ke koncepci
průmyslové politiky EU připravené na budoucnost, přičemž zohlední aktualizovanou průmyslovou
strategii Komise a zaměří úsilí na podporu ekologické a digitální transformace. Kromě toho pokročí
v práci na návrhu Komise ohledně balíčku týkajícího se digitálních služeb (akt o digitálních
službách a akt o digitálních trzích) s cílem posílit jednotný trh digitálních služeb a zajistit
bezpečnější online prostor a spravedlivější online trhy. Společně s návrhem Komise týkajícím se
obecného nařízení o bezpečnosti výrobků tak akt o digitálních trzích a akt o digitálních službách
rovněž posílí bezpečnost výrobků na jednotném trhu, a to na internetu i mimo něj.
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Pokud jde o koncipování ambiciózní průmyslové politiky připravené na budoucnost, trojice
předsednictví se domnívá, že je důležité zlepšit regulační rámec pro malé a střední podniky, snížit
zranitelnost z důvodu strategické závislosti Unie na třetích zemích, zvýšit udržitelnost,
ekologičnost, globální konkurenceschopnost a odolnost evropského průmyslu ve střednědobém
a dlouhodobém horizontu a podporovat celosvětově rovné podmínky. V tomto ohledu je odhodlána
provádět unijní strategii pro udržitelnou a digitální Evropu zaměřenou na malé a střední podniky.
Prozkoumá rovněž možnosti diverzifikace stávajících a budoucích výrobních a dodavatelských
řetězců, místní produkce – ve vhodných případech –, zajištění strategického vytváření zásob
a podpory příznivých podmínek pro výrobu a investice v Unii. Při plnění cílů evropského právního
rámce pro klima a Euratomu bude trojice předsednictví rovněž pokračovat v práci týkající se
transparentních a inkluzivních aliancí a strategických hodnotových řetězců, jakož i v práci na
významných projektech společného evropského zájmu, bude-li to nezbytné k překonání selhání
trhu. Předsednictví se domnívají, že zásadní význam má řádné prosazování pravidel hospodářské
soutěže na celosvětové úrovni, a jsou odhodlána pokročit v práci na návrhu Komise týkajícím se
zahraničních subvencí narušujících vnitřní trh.
Trojice předsednictví zajistí účinné vymáhání pravidel jednotného trhu a dozoru nad trhem
a současně rovněž prozkoumá nové směry pro jednotný trh s cílem posílit jeho přínos k ekologické
a digitální transformaci a bude pokračovat v práci na revizi rámce pro hospodářskou soutěž a státní
podporu.
Zvláštní pozornost bude trojice předsednictví věnovat rozvoji spravedlivého a jednoduchého
zdanění v souladu s celosvětově dohodnutými standardy a s vyloučením neopodstatněných
daňových výjimek a boji proti daňovým únikům a daňovým podvodům. Domnívá se, že je důležité
zvýšit transparentnost daňového prostředí a posílit výměnu příslušných informací v rámci EU
i mimo ni. Další důležitou prioritou je posílení celní unie a trojice předsednictví bude podporovat
účinné provádění akčního plánu pro celní unii.
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V neposlední řadě se bude trojice předsednictví rovněž zabývat hledáním nových způsobů, jak
investovat do osvojení, zachování a rozvoje dovedností s cílem usnadnit ekologickou a digitální
transformaci, na základě předvídání vyvíjejících se potřeb na trhu práce. Bude také pokračovat
v práci na provádění iniciativ vyplývajících ze všech prioritních oblastí Akčního plánu pro duševní
vlastnictví, který vypracovala Komise, a to s cílem nasměrovat společnosti v EU k hospodářskému
oživení a k vedoucímu postavení Unie v oblasti zelené a digitální ekonomiky v celosvětovém
měřítku.
Doprovodná podpora digitální transformace a plné využití jejích přínosů
Všechna tři předsednictví jsou odhodlána zajistit sebeurčeným a otevřeným způsobem digitální
svrchovanost Unie, podporovat kulturní obsah a silné mediální odvětví, spolehlivá průmyslová
řešení a posílit kybernetickou odolnost a reakceschopnost Unie. Budou podporovat silný
a inovativní digitální ekosystém pro podniky, excelenci ve výzkumu v oblasti nových technologií
a digitalizaci malých a středních podniků. Digitální rozvoj musí chránit naše hodnoty, základní
práva a bezpečnost a současně musí být sociálně vyvážený.
K dosažení tohoto cíle přispěje podpora rozvoje technologií, včetně superpočítačů a kvantové
výpočetní techniky, technologie blockchain, umělé inteligence a polovodičových čipů. Trojice
předsednictví považuje rovněž za důležité posílit mezinárodní informační úsilí Unie i jejích
členských států za účelem prosazování digitálních norem EU a rozvíjení globálních pravidel pro
digitální oblast. To vyžaduje úzkou spolupráci s obdobně smýšlejícími partnery, a to jak na
dvoustranné úrovni, tak prostřednictvím příslušných fór a organizací.

14441/21
PŘÍLOHA

jpe,id/ID,JPE/kno
GIP

10

CS

Všechna tři předsednictví se budou zabývat činnostmi navazujícími na sdělení Komise nazvané
„Digitální kompas 2030: evropské pojetí digitální dekády“, a zejména pokročí v práci na
regulačním rámci EU. To bude zahrnovat přípravné práce v oblasti digitálních dovedností
a vzdělávání. Jedním z hlavních cílů je zlepšit přístup k údajům, jejich sdílení, sdružování
a opětovné využití a současně vytvořit rovné podmínky na podporu inovací, konkurenceschopnosti
a kulturní rozmanitosti. V tomto ohledu dokončí trojice předsednictví revizi regulačního rámce pro
online platformy s cílem vytvořit bezpečnější digitální prostor a zintenzivnit boj proti nezákonnému
obsahu online posílením jejich odpovědnosti. Pokročí rovněž v práci na návrzích Komise týkajících
se evropské elektronické totožnosti, aktu o umělé inteligenci a připravovaného aktu o datech.
V oblasti kybernetické bezpečnosti bude pokračovat v práci na bezpečnosti sítí a informačních
systémů, odolnosti kritických subjektů a souboru nástrojů pro diplomacii v oblasti kybernetiky.
Dále bude usilovat o zlepšení rámce EU pro řešení kybernetických bezpečnostních krizí
a o zavedení společných standardů kybernetické bezpečnosti výrobků.
Další prioritou bude řešení výzev v oblasti mezinárodního zdanění podniků, jež vyplývají
z globalizace a digitalizace hospodářství. V tomto ohledu jsou všechna tři předsednictví odhodlána
pracovat na návrzích, které by Komise měla předložit v návaznosti na dohodu dosaženou
v inkluzivním rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V souladu
s harmonogramem provádění OECD se vynasnaží, aby bylo dohody o těchto návrzích v Radě
dosaženo co nejdříve.
Budou rovněž podporovat úsilí o zjednodušení a modernizaci unijních pravidel v oblasti DPH, která
by měla být lépe přizpůsobena digitálním technologiím.
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Prohloubení hospodářské a měnové unie a otázky týkající se finančních služeb, práva
obchodních společností a správy a řízení společností
Trojice předsednictví je odhodlána prohloubit hospodářskou a měnovou unii ve všech jejích
rozměrech, posílit mezinárodní úlohu eura a rozvíjet silné, konkurenceschopné a stabilní finanční
trhy v EU. Bude usilovat o dosažení inovativnějšího sektoru digitálních financí, posílení boje proti
praní peněz a financování terorismu a o rozvoj udržitelnosti v oblasti správy a řízení společností.
Cílem je posílit naši strategickou autonomii v hospodářských a finančních věcech a zároveň
zachovat otevřenou ekonomiku.
Všechna tři předsednictví budou zejména přispívat k dokončení bankovní unie a k pokroku směrem
k vytvoření skutečné unie kapitálových trhů. Budou rovněž podporovat činnost zaměřenou na
rozvoj udržitelného financování, včetně provádění rámce EU pro taxonomii, a účinnějších
a odolnějších platebních systémů.
Pokud jde o správu a řízení společností, trojice předsednictví bude prosazovat zavedení povinností
náležité péče, pokud jde o lidská práva a dopady na životní prostředí, a podporovat vytvoření norem
EU pro podávání zpráv podniků o udržitelnosti s cílem prosazovat unijní model odpovědného
podnikání.
Zvýšení autonomie a konkurenceschopnosti EU v kosmickém odvětví
Všechna tři předsednictví zdůrazňují, že pro úspěšné provádění Kosmického programu EU je
důležité posílit funkční vazby mezi klíčovými aktéry EU. Budou podporovat výzkum, vývoj
a průmyslové aplikace, celosvětově prosazovat stěžejní programy EU Galileo a Copernicus, vyvíjet
možné nové iniciativy, včetně zabezpečené vesmírné konektivity, a nadále se zasazovat
o odpovědné chování ve vesmíru, zejména v rámci Organizace spojených národů.
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Podpora výzkumu, vzdělávání a naší mládeže
Všechna tři předsednictví budou pokračovat v diskusích o vytvoření Evropského výzkumného
prostoru. Přispějí k definování a provádění politiky v oblasti výzkumu a inovací s cílem řešit
stávající společenské a ekonomické výzvy ve prospěch občanů Unie. Cílem je posílit v Unii
prostředí výzkumných infrastruktur a úsilí v oblasti výzkumu (základního, aplikovaného
a průlomového).
Trojice předsednictví bude usilovat o další rozvoj Evropského prostoru vzdělávání,
a to i prostřednictvím spolupráce a výměn v rámci programu Erasmus+ a iniciativy Evropské
univerzity, jakož i o uznání zásadní úlohy kvalitních investic do vzdělávání. V tomto ohledu bude
pokračovat v práci týkající se agendy dovedností, a to zejména úspěšného, inkluzivního
a bezpečného digitálního vzdělávání a prosazování digitálních dovedností v rámci vzdělávání
a odborné přípravy.
Trojice předsednictví bude rovněž podporovat práci ve prospěch mladých lidí, zlepší dialog
s mladými lidmi a bude podněcovat jejich účast na politických rozhodnutích. V tomto ohledu bude
trojice předsednictví podporovat zejména činnosti, které jsou plánovány během Evropského roku
mládeže 2022.
Všechna tři předsednictví budou kromě toho podporovat práci zaměřenou na oživení odvětví sportu.
V této souvislosti budou prosazovat úlohu sportu ve společnosti a jeho schopnost přispívat ke
zlepšování zdraví, dobrým životním podmínkám občanů a inkluzivnější společnosti.
Podpora rozvoje regionů
Všechna tři předsednictví považují za důležité podporovat prostřednictvím politiky soudržnosti
konvergenci mezi členskými státy a regiony EU a územní rozvoj. Tento proces bude posílen
prostřednictvím součinnosti a doplňkovosti Nástroje pro oživení a odolnost a dalších relevantních
nástrojů. Současně je třeba mít na paměti specifické potřeby nejvzdálenějších, okrajových,
přímořských a příhraničních regionů, městských oblastí a regionů procházejících transformací,
a to i v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu.
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Posílení ochrany spotřebitele
V zájmu posílení ochrany spotřebitele budou všechna tři předsednictví prosazovat přizpůsobení
politiky EU v oblasti ochrany spotřebitele výzvám souvisejícím s ekologickou a digitální
transformací, jakož i další účinný dozor nad trhem. V tomto ohledu je důležitý boj proti padělání
a zajištění rovného přístupu ke kvalitě.
Zdůraznění úlohy kultury
Všechna tři předsednictví připraví nový pracovní plán pro oblast kultury a začnou jej provádět,
přičemž se zaměří zejména na význam kultury pro ekonomiku, uměleckou svobodu a dopady
digitalizace na kulturu. V tomto ohledu budou podporovat kulturu a sdělovací prostředky jakožto
základ evropského modelu a investice do kultury a kulturního dědictví.
Kromě toho bude trojice předsednictví klást důraz na to, že je důležité zajistit spravedlivou odměnu
pro tvůrce a udržitelné prostředí pro nezávislé sdělovací prostředky. Bude zejména sledovat
naplňování akční plánu pro média a audiovizuální odvětví.
Posílení a podpora cestovního ruchu v EU
Trojice předsednictví učiní vše pro to, aby zajistila podmínky pro oživení tohoto odvětví po krizi
vyvolané pandemií COVID-19, včetně rozvoje nových forem cestovního ruchu. Bude se rovněž
zabývat otázkou udržitelnosti.
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IV.

BUDOVÁNÍ KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ, EKOLOGICKÉ, SPRAVEDLIVÉ
A SOCIÁLNÍ EVROPY

Budování klimaticky neutrální a ekologické Evropy
Všechna tři předsednictví jsou odhodlána v zájmu zajištění vyšší míry hospodářské
konkurenceschopnosti, tvorby pracovních míst, dobrých životních podmínek a zdraví nasměrovat
EU k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Učiní tak tím, že pokročí v práci na balíčku „Fit
for 55“ v souladu s cíli Pařížské dohody, a to i úsilím o omezení nárůstu teploty na 1,5 °C
a současným zajištěním toho, aby nikdo nezůstal opomenut. Budou pokračovat v práci na všech
souvisejících legislativních návrzích s cílem uzavřít jednání s Evropským parlamentem, zejména
posílením systému obchodování s emisemi a vytvořením mechanismu uhlíkového vyrovnávání na
hranicích, který bude slučitelný s pravidly WTO a jehož cílem bude zamezit úniku uhlíku. Toto
úsilí bude mít zásadní význam pro zvýšení společenské přijatelnosti klimatické transformace a pro
vybudování společnosti odolné vůči změně klimatu.
V zájmu plnění zvýšených cílů EU v oblasti klimatu do roku 2030 a dosažení klimatické neutrality
do roku 2050 je třeba dále pracovat na podpoře rozvoje nízkouhlíkových a obnovitelných zdrojů
energie, všech nízkoemisních technologií a zvyšování energetické účinnosti, přičemž je zapotřebí
klást důraz na technologickou neutralitu, posílení odolnosti a inovací a zajištění spravedlivé
transformace a energie za dostupné ceny. Bude nutné dokončit jednotný trh s elektřinou a zemním
plynem a současně zajistit bezpečné, udržitelné a nenarušené dodávky strategických surovin do
Unie. Trojice předsednictví přijme návazné kroky v reakci na studie o fungování trhů se zemním
plynem a elektřinou, jakož i o trhu EU ETS, které mají být předloženy. Bude podporovat i úsilí
o vysoce kvalitní renovace budov založené na nákladově efektivním a udržitelném přístupu.
Bude se rovněž zasazovat o přechod k životnímu prostředí bez toxických látek a k oběhovému
hospodářství, vývoj udržitelných produktů, jakož i transparentnější zdanění energetických produktů,
které bude šetrnější vůči klimatu. Jakožto jednu ze zásadních součástí nezbytných pro naplnění
Zelené dohody pro Evropu a jeden z klíčových prvků při přechodu na společnost nezávislou na
fosilních palivech a účinně využívající zdroje bude rovněž podporovat a pobídkami stimulovat
bioekonomiku, přičemž bude zohledňovat regionální a místní rozdíly.
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Všechna tři předsednictví jsou odhodlána chránit přírodu a biologickou rozmanitost obnovou
poškozených ekosystémů, pokročit v provádění strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti
a urychleně zvýšit úsilí o obnovu poškozených ekosystémů na moři i na pevnině. Při provádění
nové Lesní strategie EU má zásadní význam udržitelnost a multifunkčnost evropských lesů,
zajištěná zejména prostřednictvím udržitelného obhospodařování lesů, přičemž je třeba respektovat
rozdělení pravomocí a zásady subsidiarity a proporcionality. Je rovněž důležité chránit lesy mimo
EU, zejména tím, že se bude pokračovat v práci na specializovaném novém nástroji EU, který má
minimalizovat riziko odlesňování a znehodnocování lesů spojené s produkty uváděnými na trh EU.
Trojice předsednictví bude podporovat přechod k udržitelnému zemědělství a udržitelným
potravinovým systémům prostřednictvím provádění strategie EU „Od zemědělce ke spotřebiteli“
a nové společné zemědělské politiky (SZP), přičemž je třeba zohlednit různé výchozí pozice,
okolnosti a podmínky členských států, a to v souladu se zásadou subsidiarity. Zejména bude
prosazovat omezení používání pesticidů a hnojiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat, jakož
i ekologické zemědělství prostřednictvím jasných a jednoduchých informací o potravinách
poskytovaných zákazníkům, čímž se pro občany Unie zajistí zdravé potraviny. Trojice
předsednictví se bude zasazovat o udržitelné a vyvážené řízení rybolovných zdrojů, zejména
v kontextu vztahů EU se Spojeným královstvím. Bude rovněž podněcovat rozvoj udržitelné
akvakultury.
Všechna tři předsednictví navíc znovu potvrzují svůj závazek rozvíjet udržitelnou, bezpečnou,
inteligentní a digitální dopravu, usilovat o přechod k bezemisní a nízkoemisní mobilitě a zajistit,
aby se dopravní systémy staly udržitelnějšími, inteligentnějšími a odolnějšími. To přispěje
k řádnému fungování vnitřního trhu a zajistí atraktivní pracovní podmínky pro pracovníky v tomto
odvětví. Prioritou zůstává rovněž zlepšení dopravní konektivity v Evropě.
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Trojice předsednictví je rovněž odhodlána snížit dopad na klima v odvětví stavebnictví
a nemovitostí, přičemž pokročí v realizaci nových iniciativ v tomto odvětví, a prosazovat
integrovanou námořní politiku pro EU. Podpoří vytvoření evropského námořního prostoru
s vysokými sociálními a environmentálními ambicemi.
Úsilí a úspěchy Unie při budování klimaticky neutrální a ekologické Evropy budou i nadále
základem jejího úsilí s cílem stimulovat globální partnery k tomu, aby následovali jejího příkladu
při provádění Pařížské dohody a Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.
Budování spravedlivé a sociální Evropy
Trojice předsednictví považuje za důležité posílit evropský sociální model. V této souvislosti
usnadní další provádění evropského pilíře sociálních práv, zejména prostřednictvím relevantní
legislativní a nelegislativní činnosti, v níž se má pokročit na úrovni EU a členských států,
a prostřednictvím evropského semestru. Bude podporovat sociální začleňování a vzestupnou
sociální konvergenci při plném respektování vnitrostátních pravomocí a rozmanitosti modelů trhu
práce v Unii, a to zejména tím, že bude bránit spravedlivé mzdy a důstojná pracovní místa,
ustanovení o minimálním příjmu a sociální dialog. Kromě toho bude usilovat o pokrok v rozvoji
sociální ekonomiky s cílem umožnit lepší integraci zranitelných skupin na trhu práce.
Všechna tři předsednictví budou rovněž usilovat o zajištění toho, aby byla Unie vybavena k řešení
dopadů demografických změn. Budou klást zvláštní důraz na starší osoby a osoby se zdravotním
postižením, jejichž práva a začlenění do trhu práce a do společnosti jako celku mají i nadále zásadní
význam. Budou rovněž podporovat aktivní a zdravé stárnutí, jakož i přístupnost, cenovou
dostupnost a kvalitu péče o děti a dlouhodobé péče, a to i posílením podpory pro formální
a neformální pečovatele.
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Trojice předsednictví je odhodlána zlepšit pracovní podmínky, a to i v digitální ekonomice a pro
osoby pracující prostřednictvím platforem. Podnikne kroky s cílem zlepšit bezpečnost a ochranu
zdraví při práci a řešit genderové nerovnosti na trhu práce, mimo jiné prostřednictvím opatření
k odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů a podporou rovných příležitostí pro ženy a muže
v zájmu sladění pracovního, rodinného a soukromého života. Bude prosazovat různé způsoby, jak
osoby se zdravotním postižením lépe začlenit na trhu práce a využít jejich potenciál.
Všechna tři předsednictví budou dále usilovat o posílení odborné přípravy, tvorby pracovních míst
a přechodů z jednoho zaměstnání do jiného, přičemž je třeba chopit se zejména příležitostí, které
nabízí ekologická a digitální transformace a řádné využívání strukturálních fondů. S ohledem na
stávající výzvy na trhu práce budou rovněž zapotřebí další opatření s cílem rozvíjet politiky trhu
práce a kulturu celoživotního učení (včetně úsilí o zajištění individuálního práva na celoživotní
učení) a bojovat proti nezaměstnanosti mladých lidí, zejména prostřednictvím mobility učňů.
Trojice předsednictví bude rovněž podporovat dovednosti v digitální oblasti, jakož i v oblasti
přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM) v Unii a rozvoj venkovských
a odlehlých oblastí.
Budování Evropy, která chrání zdraví
Trojice předsednictví na evropské úrovni zvýší úsilí o prosazování přístupu „jedno zdraví“ s cílem
zajistit ochranu zdraví občanů EU a schopnost EU reagovat na výzvy v oblasti zdraví, a to od fáze
výzkumu až po fázi výroby a prostřednictvím lepší koordinace na úrovni EU v reakci na
přeshraniční zdravotní hrozby.
Trojice předsednictví dokončí jednání a bude podporovat provádění balíčku předpisů týkajících se
evropské zdravotní unie, včetně návrhu o úřadu HERA (Úřad pro připravenost a reakci na
mimořádné situace v oblasti zdraví).
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Všechna tři předsednictví budou pokračovat v práci s cílem zabezpečit dostupnost očkovacích látek
proti onemocnění COVID-19 a přístup k lékům zajištěním spolehlivějšího dodavatelského řetězce
v oblasti léčivých přípravků a budou podporovat práce na modernizaci právních předpisů v oblasti
léčivých přípravků na základě Farmaceutické strategie pro Evropu.
Všechna tři předsednictví se budou zasazovat o posílení politik v oblasti zdraví, a to mimo jiné tím,
že se zaměří na opatření pro prevenci nemocí a propagaci zdravého životního prostředí a zdravého
životního stylu. Trojice předsednictví bude věnovat pozornost zejména provádění Evropského plánu
boje proti rakovině.
Všechna tři předsednictví budou pracovat na návrhu Komise týkajícím se vytvoření evropského
prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví.
Všechna tři předsednictví budou rovněž podporovat přístup „jedno zdraví“ tím, že budou
podněcovat další opatření pro boj proti antimikrobiální rezistenci a posílí akční plán EU proti
antimikrobiální rezistenci.
Budou přispívat k mnohostranné činnosti v oblasti zdraví a podporovat úsilí v oblasti celosvětového
zdraví, zejména ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací v zájmu posílení její
schopnosti řešit globální výzvy v oblasti zdraví a s dalšími relevantními agenturami OSN.

V.

PROSAZOVÁNÍ EVROPSKÝCH ZÁJMŮ A HODNOT VE SVĚTĚ

Všechna tři předsednictví jsou i nadále odhodlána provádět strategickou agendu na období
2019–2024 tím, že budou usilovat o strategičtější postup a zvýší schopnost EU jednat samostatně,
tak aby chránila své zájmy, prosazovala své hodnoty a způsob života a pomáhala utvářet globální
budoucnost. EU bude i nadále hybnou silou při prosazování multilateralismu a globálního
mezinárodního řádu založeného na pravidlech a současně se bude zasazovat o zajištění otevřenosti,
spravedlnosti a nezbytných reforem. Bude podporovat OSN a klíčové mnohostranné organizace.
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V rychle se měnícím a nestabilním světě bude tato trojice předsednictví usilovat o politickou
jednotu a mobilizaci nástrojů EU, přičemž bude podporovat vysokého představitele Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku a postupovat v úzké koordinaci s Komisí.
Obrana a prosazování multilateralismu a reakce na hlavní výzvy a mezinárodní krize
Trojice předsednictví znovu potvrzuje své pevné odhodlání prosazovat multilateralismus
a mezinárodní řád založený na pravidlech, jehož jádrem je mezinárodní právo a OSN. Bude usilovat
o posílení vlivu Unie v rámci mnohostranného systému s cílem lépe hájit a prosazovat naše hodnoty
a zájmy.
Bude aktivně prosazovat dodržování lidských práv, demokracie a právního státu. Prioritou veškeré
vnější činnosti bude podpora rozmanitosti, genderové rovnosti, plného požívání všech lidských práv
ze strany žen a dívek, jakož i posílení jejich postavení. Trojice předsednictví bude usilovat o plné
provádění akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii a akčního plánu pro rovnost žen a mužů
(GAP) III a využívat všech relevantních nástrojů, včetně globálního režimu sankcí EU v oblasti
lidských práv. Bude rovněž aktivně prosazovat respektování sexuálního a reprodukčního zdraví
a práv a plně provádět agendu týkající se žen, míru a bezpečnosti.
Klíčovou prioritou zůstává rovněž posílení kapacity EU na podporu občanské společnosti,
nezávislých sdělovacích prostředků a dalších nevládních subjektů ve třetích zemích. Trojice
předsednictví v této oblasti zintenzivní spolupráci s Radou Evropy a Organizací pro bezpečnost
a spolupráci v Evropě (OBSE).
Trojice předsednictví se zasadí o to, aby Unie hrála vedoucí úlohu při řešení globálních výzev,
a bude věnovat zvláštní pozornost dalšímu rozvoji přístupu „tým Evropa“. Mimořádné události,
jako jsou pandemie, představují nové výzvy. Trojice předsednictví bude podporovat odolnost EU
prostřednictvím globální solidarity a významného příspěvku EU k celosvětovému oživení a sdílení
očkovacích látek.
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Ústředním prvkem zahraniční politiky a stálým bodem na pořadu jednání všech zásadních summitů
bude diplomatická činnost v oblasti klimatu. Trojice předsednictví rovněž zachová prioritu, kterou
EU na mezinárodních fórech přikládá udržitelnému rozvoji, zejména v souvislosti se Zelenou
dohodou pro Evropu.
EU bude rovněž muset věnovat větší pozornost tomu, jak technologie ovlivňují postavení Evropy ve
světě a jak si udržet dostatečnou technologickou a vědeckou schopnost v zájmu zachování
autonomie. Trojice předsednictví bude prosazovat vedoucí postavení EU při stanovování norem,
zejména v oblasti vznikajících technologií.
Bude podporovat zlepšování schopnosti EU a členských států zapojovat se do veřejné diplomacie
a strategické komunikace, bojovat proti dezinformacím, manipulaci s informacemi a proti
nepřátelským zásahům bez ohledu na to, odkud pocházejí.
Kromě toho bude vybízet k činnosti zaměřené na posílení provádění a účinnosti omezujících
opatření EU, mimo jiné tím, že zajistí, aby byli občané a společnosti EU chráněni před
uplatňováním nepřátelských a donucovacích opatření třetích zemí.
EU bude navíc při řešení mezinárodních krizí a napětí využívat komplexní přístup. Bude pozorně
sledovat mezinárodní vývoj a aktivně se do něj zapojovat, mimo jiné prostřednictvím
diplomatického úsilí.
Obchod
Jedním z nejsilnějších motorů růstu je i nadále obchod, který podporuje miliony pracovních míst
a přispívá k prosperitě. Všechna tři předsednictví chtějí přispět k utváření nového systému globální
ekonomické správy založeného na ambiciózní a vyvážené agendě volného obchodu, jejímž jádrem
bude Světová obchodní organizace (WTO), doplněné o dvoustrannou obchodní agendu a současně
chránit Evropskou unii před nekalými a nekorektními praktikami a zajistit reciprocitu.
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Všechna tři předsednictví budou prosazovat robustní obchodní politiku Unie v souladu s Agendou
2030 a Pařížskou dohodou, přičemž připomínají, že Komise předložila v tomto ohledu přezkum
obchodní politiky. V tomto ohledu zůstávají klíčovými prioritami podpora ekologické a digitální
transformace EU a prosazování odolnějších, různorodějších a odpovědnějších hodnotových řetězců.
Trojice předsednictví se kromě toho vynasnaží přispět k reformě WTO v jejích různých složkách
a posílit soulad s mnohostrannými obchodními pravidly. Bude rozvíjet vzájemně prospěšná
partnerství, která pomohou plnit hospodářské cíle EU a cíle EU v oblasti udržitelnosti. Bude
pracovat na zajištění účinného plnění a aktivního prosazování stávajících obchodních dohod
s našimi partnery. Bude také prosazovat rovné podmínky vytvořením samostatných nástrojů EU,
jako je nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek nebo kontrola zahraničních subvencí na
jednotném trhu.
Vztahy s partnery
Aby EU dosáhla svých cílů, musí spolupracovat se všemi, kteří je sdílejí, včetně svých
strategických a podobně smýšlejících partnerů. V tomto ohledu všechna tři předsednictví znovu
potvrzují své odhodlání rozvíjet vztahy Unie s ohledem na její hodnoty, zásady a zájmy.
Sousedství EU
Trojice předsednictví bude uplatňovat strategický přístup ve vztahu k západnímu Balkánu. Zaměří
se na pokrok ve vzájemné hospodářské integraci mezi jednotlivými zeměmi, oživení a nepřetržité
zajišťování bezpečnosti ze strany EU. V souladu s posílenou metodikou rozšiřování bude
pokračovat v procesu přistoupení, a to podporou zevrubné a transformační reformy v klíčových
oblastech, jako je právní stát, demokratické instituce, svobodné sdělovací prostředky
a hospodářství. Trojice předsednictví bude usilovat o oživení a posílení pravidelného politického
dialogu s tímto regionem. V roce 2022 se uskuteční summit EU a zemí západního Balkánu.
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Trojice předsednictví obnoví, posílí a bude dále rozvíjet strategické partnerství se zeměmi jižního
sousedství. Bude podporovat plnění závazků, které byly přijaty na summitu Východního partnerství
v roce 2021, a reformních programů partnerských zemí, jak je stanoveno v jejich příslušných
dohodách s EU.
EU má strategický zájem na stabilním a bezpečném prostředí ve východním Středomoří a na
základě rámce, o němž rozhodla Evropská rada, usiluje o vytvoření kooperativního a vzájemně
prospěšného vztahu s Tureckem.
Trojice předsednictví bude v souladu se závěry Evropské rady z června 2021 podporovat provádění
pěti zásad, jimiž se řídí vztahy s Ruskem.
Všechna tři předsednictví budou podporovat spolupráci prostřednictvím OBSE v zájmu posílení
bezpečnosti a stability v Evropě a plného využití jejího potenciálu.
Bude pokračovat spolupráce se zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) / Evropského
sdružení volného obchodu (ESVO) (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) ve všech otázkách
společného zájmu. Trojice předsednictví chce rovněž dosáhnout zásadního pokroku a uzavřít
jednání o dohodě o přidružení s Andorrou, Monakem a San Marinem. Bude rovněž pokračovat
v probíhajícím přezkumu vztahů mezi EU a Švýcarskem.
Trojice předsednictví zůstane i nadále ostražitá, pokud jde o plné provádění dohody o obchodu
a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím a dohody o vystoupení. Bude pokračovat v práci na
legislativním návrhu Komise týkajícím se vnitřních postupů Unie pro přizpůsobení autonomních
opatření, která jsou stanovena v dohodě o obchodu a spolupráci.
Afrika
Trojice předsednictví znovu zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet komplexní a vzájemně přínosná
partnerství s Afrikou.
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Summit EU a Africké unie (AU), který se bude konat v únoru 2022, se zaměří na obnovení
a prohloubení partnerství s cílem společně rozvíjet prostor solidarity, bezpečnosti a prosperity,
v němž jsou sdružena území, obyvatelstvo a organizace obou kontinentů. S ohledem na prosazování
společných hodnot náleží ke klíčovým prioritám bezpečnost a spolupráce v oblasti obrany, jakož
i udržitelný hospodářský rozvoj podporující začlenění, včetně oživení po pandemii COVID-19.
Trojice předsednictví je zejména odhodlána provádět strategii EU pro oblast Sahelu a strategii EU
pro oblast Afrického rohu.
Americký kontinent
Trojice předsednictví bude podporovat silné, vzájemně přínosné dlouhodobé strategické partnerství
se Spojenými státy v souladu se závěry Rady ze dne 7. prosince 2020 a provádět společnou
transatlantickou agendu se Spojenými státy, přijatou dne 15. června 2021 na summitu EU–USA,
mimo jiné v rámci Rady pro obchod a technologie. Trojice předsednictví bude rovněž dále
prohlubovat strategické partnerství s Kanadou.
Trojice předsednictví bude podporovat vztahy s Latinskou Amerikou a Karibikem prostřednictvím
angažovanosti EU na vysoké úrovni a spolupráce se subregionálními organizacemi, jakož i se
strategickými a dalšími partnery.
Asie a Tichomoří
Trojice předsednictví zajistí uplatňování mnohostranného přístupu ve vztahu k Číně, který potvrdila
Evropská rada, přičemž bude mít na paměti zachování jednoty EU.
Pokud jde o vztahy EU s Indií, bude podporovat provádění prohlášení EU a Indie ze dne
8. května 2021, a zejména obnovení jednání ze strany Komise o ambiciózních dohodách o obchodu,
ochraně investic a zeměpisných označeních.

14441/21
PŘÍLOHA

jpe,id/ID,JPE/kno
GIP

24

CS

Trojice předsednictví bude rovněž podporovat provádění strategie EU pro spolupráci v indickotichomořském regionu v návaznosti na závěry Rady a společné sdělení, které dne 16. září 2021
zveřejnili Evropská komise a vysoký představitel, a to zejména v oblasti lidských práv, udržitelného
rozvoje a konektivity, bezpečnosti a obrany a dodavatelských řetězců. Trojice předsednictví bude
rovněž dále prohlubovat spolupráci s podobně smýšlejícími zeměmi.
U příležitosti 45. výročí vztahů mezi EU a ASEAN je naplánován slavnostní a inaugurační summit
EU–ASEAN. Trojice předsednictví bude rovněž podporovat dialog a spolupráci prostřednictvím
setkání Asie–Evropa (ASEM).
Konektivita
Trojice předsednictví bude podporovat strategický přístup EU ke konektivitě v celosvětovém
měřítku na základě strategie v oblasti konektivity nazvané „Globální brána“.
Rozvojová a humanitární pomoc
Trojice předsednictví hodlá upevňovat mezinárodní partnerství pro rozvoj prostřednictvím
provádění Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI – Globální
Evropa) a posílením evropské struktury pro financování rozvoje. Zaměří se zejména na ekologické
a inkluzivní celosvětové oživení, řešení důsledků pandemie COVID-19 a zvýšení odolnosti, jakož
i na investice do lidského rozvoje.
Trojice předsednictví urychlí provádění Agendy 2030 a plnění jejích 17 cílů udržitelného rozvoje,
přičemž ve vhodných případech uplatní přístup týmu Evropa. Trojice předsednictví se bude snažit
posílit vazbu mezi stabilizačními, humanitárními a rozvojovými činnostmi.
Jednou z klíčových priorit bude i nadále posílení účinné rozvojové spolupráce se zvláštním důrazem
na boj proti korupci.
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V oblasti humanitární pomoci budou všechna tři předsednictví prosazovat vedoucí úlohu Unie
a zintenzivní úsilí o prosazování zásadové a účinné činnosti.
Bezpečnost a obrana
Trojice předsednictví znovu zdůrazňuje, že s ohledem na zvýšenou globální nestabilitu musí EU
převzít větší odpovědnost za svou bezpečnost.
Cílem všech tří předsednictví je schválit do března 2022 robustní a proveditelný „Strategický
kompas“, který zlepší a poskytne vodítko pro další naplňování ambicí EU v oblasti bezpečnosti
a obrany, pokud jde o řešení krizí, odolnost, schopnosti a partnerství. Bude se snažit zajistit
provádění „Strategického kompasu“ a plnění jeho cílů v souladu s dohodnutým harmonogramem.
Trojice předsednictví je odhodlána posílit SBOP s cílem zachovat úlohu EU jako odpovědného,
schopného a spolehlivého aktéra a globálního partnera pro mír a bezpečnost.
Všechna tři předsednictví budou podporovat pohotově reagující, robustní a flexibilní evropské mise
a operace a užší spolupráci a koordinaci, jakož i vytváření vazeb mezi operačním zapojením
členských států a civilními a vojenskými misemi a operacemi SBOP. Trojice předsednictví zajistí
důsledné provádění Evropského mírového nástroje v souladu s rozhodnutím Rady z března 2021.
Trojice předsednictví je odhodlána podporovat partnerství v oblasti bezpečnosti a obrany
s mezinárodními a regionálními partnerskými organizacemi, zejména s cílem posílit spolupráci
mezi EU a NATO a zlepšit spolupráci mezi EU a OSN na základě dohodnutých rámců, a dále
rozvíjet dvoustranné vztahy s partnerskými zeměmi na základě strategičtějšího a individuálně
uzpůsobeného přístupu. Pokud jde o spolupráci mezi EU a NATO, trojice předsednictví je i nadále
plně odhodlána provádět související společná prohlášení.
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Všechna tři předsednictví budou nadále usilovat o to, aby byl do začátku léta 2023 plně proveden
pakt pro civilní SBOP a aby byl v nadcházejících letech vytvořen základ pro další činnost v rámci
ambiciózní civilní SBOP.
Trojice předsednictví bude navíc podporovat lepší soudržnost mezi iniciativami EU v oblasti
obrany: stálou strukturovanou spoluprací (PESCO), koordinovaným každoročním přezkumem
v oblasti obrany (CARD) a novým Evropským obranným fondem. Tyto iniciativy by měly být
prováděny rovněž s cílem snížit nedostatky v kritických schopnostech a omezit strategické
závislosti, zejména pokud jde o nově vznikající a přelomové technologie a kritické hodnotové
řetězce. To otevře cestu k posílení evropské technologické a průmyslové základny obrany.
Bude rovněž třeba dále pracovat na posílení odolnosti Unie a členských států, jakož i jejich
schopnosti bojovat proti hybridním hrozbám, včetně dezinformací a manipulace s informacemi.
Trojice předsednictví pokročí v probíhající práci na vývoji souboru hybridních nástrojů.
Důležitými prioritami jsou kromě toho i nadále zajištění přístupu Unie ke globálním společným
statkům (včetně vesmíru, kyberprostoru, vzdušného prostoru a volného moře) a další strategické
reflexe věnované vesmírnému a bezpečnostnímu a obrannému rozměru EU, jakož i zlepšení
vojenské mobility v celé Unii. Trojice předsednictví bude rovněž nadále usilovat o posílení přínosu
EU k námořní bezpečnosti, zejména prostřednictvím aktualizace strategie EU, jakož i o další rozvoj
koncepce koordinované přítomnosti na moři a spolupráce s pobřežními státy.
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