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A stratégiai menetrend továbbvitele
A Tanács 18 hónapra szóló programja (2022. január 1. – 2023. június 30.)

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a Tanács 18 hónapra szóló programját, amelyet a soron
következő francia, cseh és svéd elnökség, valamint a Külügyek Tanácsának elnöki tisztét betöltő
főképviselő készített.
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MELLÉKLET
A program

I.

BEVEZETÉS

A három elnökség – Franciaország, a Cseh Köztársaság és Svédország – arra fog törekedni, hogy
közös megoldásokat találjon az előttünk álló kihívásokra és feladatokra. A Covid19-világjárvány
okozta válság eddig sosem látott kihívást jelent. Az elnökségi trió minden szükséges lépést meg fog
tenni annak érdekében, hogy az Unió felül tudjon kerekedni ezen a gazdasági és társadalmi sokkon.
Ennek elérését a következők teszik majd lehetővé: a helyreállítási terv végrehajtása mindenekelőtt a
zöld és digitális átállásba való beruházás révén, az egységes piac fellendítése, az EU
rezilienciájának, versenyképességének és konvergenciájának a megerősítése, valamint a
gazdaságpolitikai koordináció biztosítása a helyreállítás ütemének és hatékonyságának megfelelően,
az Európai Unió, többek között a gazdasági és monetáris unió megerősítése érdekében. E törekvés
keretében az elnökségi trió elkötelezett az uniós polgárok jogainak védelme és az uniós értékek
érvényesítése mellett is.
A 2019–2024-es időszakra szóló stratégiai menetrendben meghatározott prioritások továbbra is
teljeskörűen érvényben maradnak. A világjárvány és annak következményei ugyanakkor
hangsúlyosabbá és sürgetőbbé tettek néhány olyan kihívást, amelyekre az EU-nak reagálnia kell. Az
elnökségi trió ezért törekszik majd arra, hogy ezek mindegyikével foglalkozzon.
Az újonnan felmerült kihívások között kiemelt figyelmet érdemel az egészségügy. A jelenlegi
világjárvány rávilágított arra, hogy erős európai egészségügyi unióra van szükség és javítani kell az
uniós szintű koordinációt ezen a területen: a tagállami egészségügyi rendszereket érintő
fenyegetések jelentős, határokon átnyúló vonatkozásokkal bírhatnak.
Az elnökségi trió úgy véli továbbá, hogy fontos új lendületet adni a stratégiai partnerekkel, többek
között a transzatlanti partnereinkkel és a feltörekvő hatalmakkal ápolt kapcsolatoknak. Ezek a
kapcsolatok kulcsszerepet játszanak az erőteljes külpolitikában.
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A három elnökség a stratégiai iránytű elfogadásával és végrehajtásával a közös biztonság- és
védelempolitika (KBVP) megerősítésén és eredményorientáltabbá tételén is dolgozni fog.
Az Európa jövőjéről szóló konferencia
Az Európa jövőjéről szóló konferencia, amely 2021. május 9-én Strasbourgban vette kezdetét,
egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy a polgárok beleszólhassanak a számukra fontos kérdésekbe.
A konferencia új teret nyit a polgárokkal folytatandó, az Európa előtt álló kihívások és prioritások
kezelését célzó vitához.
Az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében csaknem 10 hónapon át nemzeti és európai polgári
vitacsoporti, valamint plenáris üléseket fognak tartani, amelyeknek az a céljuk, hogy a résztvevők a
polgárok – és különösen a fiatalok – által folytatott viták és a tőlük érkező hozzájárulások
figyelembevételével ajánlásokat fogalmazzanak meg az Unió jövőbeli szakpolitikáira és
törekvéseire vonatkozóan. A vezető testületen belül Franciaország, a Cseh Köztársaság és
Svédország együttesen, a polgárok részvételének ösztönzésével és ezáltal az uniós polgárság
kézzelfoghatóbbá tételével igyekszik majd elősegíteni a konferencia sikerét.
Az elnökségi trió egyúttal gondoskodni fog arról, hogy a konferencia munkája azokat a területeket
fedje le, amelyeken az Unió intézkedéseket hozhat vagy amelyeken az uniós fellépés előnyös lehet
az európai polgárok számára.
A három elnökség a vezető testületben részt vevő tagként/megfigyelőként hozzá fog járulni a 2022
márciusára elkészítendő, a különféle tevékenységek eredményeiről és a polgárok ajánlásairól szóló
jelentéshez. A konferencián megfogalmazott politikai következtetések alapján adott esetben meg
fogják kezdeni a végrehajtást.
Többnyelvűség
Az elnökségi trió úgy véli, hogy a többnyelvűség tiszteletben tartása elengedhetetlen. Támogatni
fogják a többnyelvűséget, valamint a fordítási és tolmácsolási szolgáltatásokat a tagállamok nyelvi
sokszínűségének tükrözése és annak érdekében, hogy a különböző nyelvi háttérrel rendelkező
emberek közelebb kerüljenek egymáshoz, amely tekintetben többek között ösztönözni fogják a
polgárokat az idegen nyelvek tanulására.
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II.

A POLGÁROK ÉS A SZABADSÁGOK VÉDELME

A közös uniós értékek tiszteletben tartása és védelme: demokrácia, jogállamiság és alapvető
jogok
A három elnökség elkötelezett amellett, hogy a különféle meglévő mechanizmusok segítségével
védje az EU értékeit és megerősítse a jogállamiságot az Unión belül. Ez magában foglalja a
Tanácson belüli jogállamisági párbeszéd hatékony lefolytatását az éves jogállamisági jelentés,
valamint az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló új rendelet
alapján.
Az elnökségi trió emellett elkötelezett a tömegtájékoztatás sokszínűségének és az európai
demokráciának a megerősítése mellett. Meg fogja vizsgálni a választások integritásának védelmére,
a demokratikus részvétel előmozdítására, a fizetett politikai hirdetések átláthatóságának növelésére,
valamint a tömegtájékoztatás szabadságának támogatására irányuló bizottsági javaslatokat.
Ezenkívül folytatni fogja az Európai Demokráciára vonatkozó cselekvési tervvel kapcsolatos
munkát, többek között a hibrid fenyegetések, a rossz szándékú kibertevékenységek és a
dezinformáció elleni küzdelem területén, különösen a választási eljárásokat illetően. E tekintetben
tovább fogja vinni a gondolkodási folyamatot és további konkrét kezdeményezéseket fog indítani,
demonstrálva a tagállamok közötti szolidaritást, valamint biztosítani fogja, hogy a bűnüldöző és az
igazságügyi hatóságok online és offline egyaránt gyakorolni tudják törvényes hatásköreiket.
Az elnökségi trió – mindenekelőtt a konzuli védelemre vonatkozó szabályok felülvizsgálata révén –
törekedni fog a külföldre utazó és a külföldi lakóhelyű uniós polgárok védelmének hatékonyabbá
tételére.
A három elnökség elő fogja mozdítani a nemek közötti egyenlőséget – és ezen belül többek között
foglalkozni fog a nők gazdasági szerepvállalásával –, valamint a nemi alapú sztereotípiák elleni
küzdelmet, azzal a céllal, hogy a 2020–2025-ös időszakra szóló uniós nemi esélyegyenlőségi
stratégia mindenki számára valósággá váljon. Ezenkívül folytatni fogja a nemi alapú erőszakkal
kapcsolatos bizottsági kezdeményezésre vonatkozó megbeszéléseket.
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A megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem és az esélyegyenlőség előmozdítása terén
az elnökségi trió kiemelt figyelmet fog fordítani az LMBTIQ-személyek egyenlőségéről szóló, a
2020–2025-ös időszakra vonatkozó uniós stratégiára, a 2020–2025-ös időszakra vonatkozó,
rasszizmus elleni uniós cselekvési tervre, valamint a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló,
a 2021–2030-as időszakra vonatkozó stratégiára. Adott esetben meg fogja vizsgálni, hogy szükség
van-e további intézkedésekre.
A három elnökség ezenfelül az antiszemitizmus elleni küzdelemre és a zsidó élet előmozdítására
vonatkozó európai uniós stratégiára (2021–2030) építve fokozni fogja azokat a fellépéseket,
amelyek az antiszemitizmus valamennyi formájának tevékeny megelőzésére és az antiszemitizmus
elleni aktív küzdelemre irányulnak.
A három elnökség uniós szinten fokozni fogja a gyermekek védelmének hatékonyabbá tételére
irányuló erőfeszítéseket, különösen ami a gyermekeknek a szegénység és a – többek között online –
szexuális zaklatás elleni védelmét, valamint azt illeti, hogy a gyermekek az életük minden területén
egyenlő jogokkal és lehetőségekkel rendelkezzenek.
Törekedni fognak továbbá arra, hogy hatékony védelmet biztosítsanak azon kiszolgáltatott helyzetű
felnőtteknek, akik nem tudják képviselni saját érdekeiket.
Migráció, Schengen, rendőrségi és igazságügyi együttműködés
A három elnökségnek szándékában áll megerősíteni a schengeni térséget mint a szabad mozgást
lehetővé tevő, belső határok nélküli térséget. E tekintetben elengedhetetlen a külső határok
hatékony védelme, a schengeni értékelési mechanizmus megerősítése, valamint a kormányzás
javítása.
Az elnökségi trió folytatni fogja a migrációs és menekültügyi paktummal kapcsolatos munkát annak
érdekében, hogy teljeskörűen működőképes, átfogó menekültügyi és migrációs politika jöjjön létre.
Biztosítani fogja az összes érintett ügynökség és eszköz teljes körű mozgósítását. A belső dimenzió
tekintetében a felelősség és a szolidaritás közötti egyensúlyon alapuló megállapodásra van szükség.
Az elnökségi trió támogatni fogja a halálesetek elkerülésére irányuló erőfeszítéseket, és
gondoskodni fog arról, hogy a rászorulók nemzetközi védelemben részesüljenek. Folytatni fogja és
el fogja mélyíteni a származási és tranzitországokkal való uniós együttműködést az illegális
migráció és az emberkereskedelem elleni küzdelem, a visszaküldések eredményességének
biztosítása, valamint a visszafogadási megállapodások és intézkedések maradéktalan végrehajtása
érdekében, a megfelelő befolyásgyakorlás bevetésével.
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A három elnökség minden tőle telhetőt meg fog tenni az Unió biztonságának megerősítése
érdekében. Eltökélten küzdeni fognak különösen a terrorizmus, a radikalizálódás és az erőszakos
szélsőségesség minden formája ellen, és fokozni fogják a terrorizmus áldozatainak hatékonyabb
védelmére irányuló erőfeszítéseket.
Azon kezdeményezés nyomán, amelynek célja, hogy további bűncselekmények kerüljenek be az
EUMSZ 83. cikkének (1) bekezdésébe az ott felsorolt, az EU-t érintő bűncselekmények mellé, az
elnökségi trió intézkedéseket fog hozni annak érdekében, hogy olyan tanácsi határozat szülessen,
amely alapján a Bizottság jogalkotási kezdeményezést terjeszthet elő a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletbűncselekmények büntetendővé tételére irányulóan.
Az elnökségi trió hozzá fog járulni a szervezett bűnözés, különösen az ember-, kábítószer- és
fegyverkereskedelem elleni küzdelemhez, foglalkozni fog a pénzmosással és a
vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatos kérdésekkel, és folytatni fogja a munkát a kulturális örökséggel
kapcsolatos bűncselekmények megelőzése, valamint a környezeti bűnözés elleni küzdelem terén.
E tekintetben fontos az EU-ban tevékenykedő, nagy kockázatot jelentő bűnözői hálózatok
azonosítása és ellehetetlenítése, valamint a biztonság javítása az uniós információs rendszerek
használata és interoperabilitása révén. A bűnüldöző és az igazságügyi hatóságok számára lehetővé
kell tenni a releváns adatok megőrzését és az azokhoz való hozzáférést annak érdekében, hogy
gyakorolni tudják törvényes hatásköreiket a bűnözés elleni küzdelem terén. Az elnökségi trió
törekedni fog arra, hogy megállapodás szülessen azokról a jogszabályokról, amelyek lehetővé teszik
az EU-n belül az igazságügyi hatóságok számára az elektronikus bizonyítékokhoz való hatékony és
közvetlen hozzáférést. Ezt szem előtt tartva az elnökségi trió támogatni fogja az annak biztosítását
célzó kutatást és innovációt is, hogy a bűnüldöző hatóságok megfelelő eszközökkel rendelkezzenek
a bűnözés elleni hatékony küzdelemhez, biztosítva ugyanakkor az alapvető jogok védelmét,
valamint maradéktalanul tiszteletben tartva az Európai Unió Alapjogi Chartáját és az uniós
adatvédelmi vívmányokat.
Emellett dolgozni fog az e-igazságügy megerősítésén, és támogatni fogja az igazságügyi hatóságok
közötti digitális információcsere továbbfejlesztését. Az elnökségi trió a büntetőeljárás átadásáról
szóló új jogi eszközre vonatkozó javaslattal is foglalkozik majd.
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Válságkezelés és polgári védelem
A három elnökségnek eltökélt szándéka, hogy a természetes, az ember okozta és az egészségügyi
katasztrófák összefüggésében erősítse a szolidaritást, a felkészültséget, valamint hatékonyabbá
tegye a válságkezelés keretében való reagálást. E tekintetben figyelembe fogják venni a határokon
átnyúló függőségeket és sebezhetőségeket, az újonnan felmerülő kockázatokat, valamint az
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó hatásokat, és foglalkozni fognak a válságkezelés, valamint a
kritikus infrastruktúrák rezilienciája terén fennálló, egyre növekvő kihívásokkal.
Az elnökségi trió elkötelezett különösen az Unió jövőbeli válságokkal szembeni kollektív
felkészültségének, reagálási képességének és rezilienciájának a Covid19-világjárványból levont
tanulságok figyelembevételével történő megerősítése mellett.

III. A GAZDASÁGI BÁZIS FEJLESZTÉSE: A JÖVŐ EURÓPAI MODELLJE
A hatékony helyreállítás biztosítása a zöld és fenntartható növekedés érdekében
Az elnökségi trió hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen az uniós gazdaságok helyreállításának
támogatása a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek, valamint a Covid19-világjárvány
okozta válsággal összefüggésben bevezetett egyéb ideiglenes eszközök végrehajtása révén. Az
Uniónak be kell ruháznia a zöld és digitális átállásba, új alapot teremtve a hosszú távú, fenntartható
és inkluzív növekedéshez. Ennek következtében az Unión belül erősödni fog a kohézió és felfelé
irányuló gazdasági konvergencia fog megvalósulni.
A három elnökség e tekintetben a többéves pénzügyi keret (MFF) és a Next Generation EU
(NGEU) program sikeres végrehajtásának biztosítására fog összpontosítani. Folytatni fogják a
munkát mindenekelőtt az Európai Tanács által a 2020. július 17–21-i ülésén megfogalmazott
felkérés nyomán bevezetendő új saját forrásokra irányuló ütemtervvel kapcsolatban, és biztosítani
fogják az MFF és a helyreállítási csomag eredményes és hatékony kezelését.
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Az elnökségi trió továbbá elkötelezett a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterének
végrehajtása mellett, többek között az elfogadott helyreállítási és rezilienciaépítési tervekkel
összefüggésben. Emellett nyomon fogja követni a gazdasági kormányzás Bizottság általi
felülvizsgálatát.
Ami az EU éves költségvetését illeti, a három elnökség gondoskodni fog arról, hogy az elfogadás és
a végrehajtás folyamata zökkenőmentes legyen, elősegítve egyúttal az uniós költségvetés
teljesítménymérési keretének további javítását.
Az egységes piac megerősítése, valamint határozott, átfogó és koordinált iparpolitika
kialakítása a növekedés és az innováció ösztönzése érdekében
A három elnökségnek eltökélt szándéka, hogy az összes releváns szakpolitikát és dimenziót
összekapcsolva integráltabb megközelítést alakítson ki az egységes piacra vonatkozóan. Ennek
érdekében támogatni fogják az egységes piac és az azt megalapozó négy szabadság elmélyítését,
illetve megerősítését, a fennálló indokolatlan akadályok felszámolását – különösen a szolgáltatások
terén –, valamint az új indokolatlan akadályok létrejöttének elkerülését. Emellett a Bizottság
aktualizált iparstratégiáját figyelembe véve, az erőfeszítéseket a zöld és digitális átállás
támogatására irányítva hozzá fognak járulni egy olyan uniós iparpolitika kidolgozásához, amely
felkészíti az ipart a jövőre. Ezenkívül folytatni fogják a munkát a digitális szolgáltatásokról szóló
jogszabályból, valamint a digitális piacokról szóló jogszabályból álló, a digitális szolgáltatásokkal
kapcsolatos csomagra irányuló bizottsági javaslat terén, a digitális szolgáltatások egységes piacának
megerősítése, valamint a biztonságosabb online tér és a méltányosabb online piacok
megteremtésének céljával. A digitális piacokról szóló jogszabály, valamint a digitális
szolgáltatásokról szóló jogszabály az általános termékbiztonságról szóló rendeletre vonatkozó
bizottsági javaslattal együtt online és offline egyaránt javítani fogja a termékbiztonságot az
egységes piacon.

14441/21
MELLÉKLET

tk/rp/RP/TK/kb
GIP

8

HU

Az olyan ambiciózus iparpolitika kialakítását illetően, amely felkészíti az ipart a jövőre, az
elnökségi trió fontosnak tartja a kkv-kra vonatkozó szabályozási keret javítását, az Uniónak a
harmadik országoktól való stratégiai függőségeiből eredő sebezhetőségek csökkentését, az európai
ipar fenntarthatóbbá, zöldebbé, globálisan versenyképesebbé és reziliensebbé tételét közép- és
hosszú távon, valamint az egyenlőbb versenyfeltételek előmozdítását globális szinten. E tekintetben
elkötelezett a fenntartható és digitális Európát szolgáló uniós kkv-stratégia végrehajtása mellett.
Meg fogja vizsgálni továbbá, hogy milyen lehetőségek nyílnak a meglévő és a jövőbeli termelési és
ellátási láncok diverzifikálására; adott esetben a helyi termelésre; a stratégiai készletfelhalmozás
biztosítására; valamint az Unión belüli termelésnek és beruházásnak kedvező feltételek
megerősítésére. Az európai klímarendelet és az Euratom céljainak megvalósítása érdekében végzett
munka keretében az elnökségi trió folytatni fogja a munkát az átlátható és inkluzív szövetségekre és
a stratégiai értékláncokra vonatkozóan, valamint a közös európai érdeket szolgáló fontos
projekteket illetően, amennyiben azokra a piac nem megfelelő működésének megszüntetéséhez
szükség van. Az elnökségi trió úgy véli, hogy a versenyszabályok megfelelő végrehajtása globális
szinten elengedhetetlen, és elkötelezett a belső piacot torzító külföldi támogatásokról szóló
bizottsági javaslattal kapcsolatos munka folytatása mellett.
Az egységes piaci szabályok és a piacfelügyelet hatékony végrehajtásának biztosítása mellett az
elnökségi trió az egységes piac lehetséges új irányait is fel fogja térképezni annak érdekében, hogy
az nagyobb mértékben hozzájáruljon a zöld és digitális átálláshoz, és tovább fog dolgozni a
verseny- és állami támogatási keret felülvizsgálatán.
A három elnökség kiemelt figyelmet fog fordítani az igazságos és egyszerű adóztatás
megvalósítására, összhangban a globálisan elfogadott normákkal és indokolatlan mentességek
biztosítása nélkül; valamint az adócsalás és az adókijátszás elleni küzdelemre. Fontosnak tartják az
adózási környezet átláthatóbbá tételét és a releváns információk cseréjének fokozását az EU-ban és
azon kívül egyaránt. Az elnökségi trió a vámunió megerősítésére is kiemelt prioritásként tekint, és
ennek keretében elő fogja segíteni a vámunióra vonatkozó cselekvési terv hatékony végrehajtását.
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Végezetül pedig a változó munkaerőpiaci igényeket szem előtt tartva a három elnökség törekedni
fog arra, hogy új módokat találjon a beruházásra a zöld és digitális átállás megkönnyítését szolgáló
készségek elsajátítása, megőrzése és fejlesztése terén. Tovább fognak dolgozni emellett a Bizottság
szellemi tulajdonra vonatkozó cselekvési tervének kiemelt területeihez kapcsolódó
kezdeményezések végrehajtásán, azzal a céllal, hogy el lehessen indítani az uniós vállalatokat a
gazdasági helyreállításhoz vezető úton, hozzájárulva ahhoz, hogy Európa zöld és digitális vezető
szerepre tegyen szert globális szinten.
A digitális transzformáció elősegítése és előnyeinek teljes körű kiaknázása
A három elnökség elkötelezett a következők mellett: az Unió digitális szuverenitásának önálló és
nyílt módon való biztosítása; a kulturális tartalmaknak és az erős médiaágazatnak, valamint a
megbízható ipari megoldásoknak az előmozdítása; valamint az Unió kiberrezilienciájának és
kiberbiztonsági reagálóképességének a megerősítése. Támogatni fogják a vállalkozások szilárd és
innovatív digitális ökoszisztémáját, az új technológiák terén folytatott kutatások kiválóságát és a
kkv-k digitalizációját. A digitális fejlődés során meg kell őrizni értékeinket, az alapvető jogokat és a
biztonságot, valamint a társadalmi kiegyensúlyozottságot.
A technológiák – többek között a szuperszámítógépek és a kvantum-számítástechnika, a blokklánctechnológia, a mesterséges intelligencia és a félvezető chipek – fejlesztésének előmozdítása hozzá
fog járulni ehhez a célkitűzéshez. Az elnökségi trió fontosnak tartja továbbá az Unió és tagállamai
azon nemzetközi együttműködési erőfeszítéseinek fokozását, amelyek az uniós digitális szabványok
előmozdítására és globális digitális szabályok kidolgozására irányulnak. Ehhez szoros
együttműködésre van szükség a hasonlóan gondolkodó partnerekkel, mind kétoldalúan, mind pedig
az érintett fórumokon és szervezeteken keresztül.
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A három elnökség intézkedéseket fog hozni a „Digitális iránytű 2030-ig: a digitális évtized
megvalósításának európai módja” című bizottsági közlemény nyomán, és ennek keretében
mindenekelőtt folytatni fogja a munkát az EU szabályozási keretével kapcsolatban. Ez magában
foglalja majd a digitális készségekkel és oktatással kapcsolatos előkészítő munkát is. Az egyik fő
célkitűzés az adatokhoz való hozzáférésnek, valamint az adatok megosztásának, összevonásának és
újbóli felhasználásának a javítása, egyszersmind egyenlő versenyfeltételek teremtése az innováció,
a versenyképesség és a kulturális sokszínűség előmozdítása érdekében. E tekintetben az elnökségi
trió véglegesíteni fogja az online platformokra vonatkozó szabályozási keret felülvizsgálatát annak
érdekében, hogy biztonságosabb digitális tér jöjjön létre, és az online platformok felelősségi
körének bővítése révén fokozódjon a jogellenes online tartalmak elleni küzdelem. Folytatni fogja
továbbá a munkát az európai elektronikus személyazonosító igazolványra vonatkozó bizottsági
javaslattal, a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabályra vonatkozó bizottsági javaslattal,
valamint az adatokról szóló jogszabályra vonatkozó, hamarosan benyújtandó bizottsági javaslattal
kapcsolatban. A kiberbiztonság területén elő fogja mozdítani a hálózati és információs rendszerek
biztonságával, a kritikus fontosságú szervezetek rezilienciájával és a kiberdiplomáciai eszköztárral
kapcsolatos munkát. Törekedni fog továbbá az EU kiberbiztonsági válságkezelési keretének
javítására, valamint a termékekre vonatkozó közös kiberbiztonsági szabványok létrehozására.
További prioritást jelent majd a vállalkozások nemzetközi adóztatásával kapcsolatos, a gazdaság
globalizációjából és digitalizációjából eredő kihívások kezelése. E tekintetben a három elnökség
elkötelezett amellett, hogy foglalkozzon a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) inkluzív keretében elért megállapodást követően a Bizottság által várhatóan
előterjesztendő javaslatokkal. Az OECD végrehajtási ütemtervével összhangban az elnökségek
törekedni fognak arra, hogy ezekről a javaslatokról a lehető leghamarabb megállapodás szülessen a
Tanácsban.
Ösztönözni fogják továbbá az uniós héaszabályok egyszerűsítésére és korszerűsítésére irányuló
munkát, mivel ezeket a szabályokat jobban hozzá kell igazítani a digitális technológiákhoz.
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A gazdasági és monetáris unió elmélyítése, valamint pénzügyi szolgáltatások, társasági jog és
vállalatirányítási kérdések
Az elnökségi trió elkötelezett a gazdasági és monetáris unió valamennyi dimenziójának elmélyítése
mellett, és meg fogja erősíteni az euró nemzetközi szerepét, továbbá erős, versenyképes és stabil
uniós pénzügyi piacokat fog kialakítani. Törekedni fog az innovatívabb digitális pénzügyi
szolgáltatási ágazat megvalósítására, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem
fokozására, valamint a vállalatirányítás fenntarthatóságának erősítésére. A cél az, hogy a nyitott
gazdaság megőrzése mellett megerősítsük stratégiai autonómiánkat gazdasági és pénzügyi
kérdésekben.
A három elnökség mindenekelőtt hozzá fog járulni a bankunió kiteljesítéséhez és a valódi tőkepiaci
unió megvalósításához. Támogatni fogják továbbá a fenntartható finanszírozás fejlesztésére
irányuló munkát, beleértve az uniós taxonómiai keret végrehajtását, valamint a fizetési rendszerek
hatékonyabbá és reziliensebbé tételét.
Ami a vállalatirányítást illeti, az elnökségi trió elő fogja mozdítani az emberi jogokkal és a
környezeti hatásokkal kapcsolatos átvilágítási kötelezettségek megállapítását, és a felelős üzleti
magatartás uniós modelljének előmozdítása érdekében támogatni fogja a fenntarthatósággal
kapcsolatos vállalati beszámolásra vonatkozó uniós szabványok kidolgozását.
Az EU autonómiájának és versenyképességének növelése az űrágazatban
A három elnökség hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az uniós űrprogram sikeres végrehajtása
érdekében megerősítsük a kulcsfontosságú uniós szereplők közötti funkcionális kapcsolatokat. Az
elnökségek támogatni fogják a kutatást, a fejlesztést és az ipari alkalmazásokat, világszerte elő
fogják mozdítani a Galileo és a Kopernikusz kiemelt uniós programokat, további lehetséges új
kezdeményezéseket fognak kidolgozni – ideértve a biztonságos űralapú konnektivitást is –,
valamint folytatni fogják a világűrbeli felelősségteljes magatartás előmozdítását, különösen az
ENSZ keretében.
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A kutatás, az oktatás és az ifjúság támogatása
A három elnökség folytatni fogja az Európai Kutatási Térség megvalósításáról szóló
megbeszéléseket. Hozzá fognak járulni a kutatási és innovációs politika meghatározásához és
végrehajtásához, amely a meglévő társadalmi és gazdasági kihívásoknak az uniós polgárok javát
szolgáló kezelését célozza. A cél a kutatási infrastruktúrák megerősítése, valamint az
alapkutatásokra, az alkalmazott kutatásokra és diszruptív kutatásokra irányuló erőfeszítéseknek az
Unión belüli fokozása.
Az elnökségi trió törekedni fog arra, hogy – többek között az Erasmus+ program keretében és az
európai egyetemeken folytatott együttműködés és csereprogramok révén – továbbfejlessze az
európai oktatási térséget, valamint annak biztosítására, hogy a vonatkozó szakpolitikák tükrözzék az
oktatásba történő minőségi beruházások alapvető szerepét. E tekintetben folytatni fogja a
készségfejlesztési programmal, és különösen a sikeres, inkluzív és biztonságos digitális oktatással,
valamint az oktatás és képzés terén a digitális készségek fejlesztésével kapcsolatos munkát.
Az elnökségi trió támogatni fogja továbbá a fiatalok javát szolgáló munkát, javítani fogja a
fiatalokkal folytatott párbeszédet, és ösztönözni fogja a fiataloknak a szakpolitikai döntésekben való
részvételét. E tekintetben az elnökségi trió különösen azokat a tevékenységeket fogja előmozdítani,
amelyek 2022-re, az ifjúság európai évére vannak betervezve.
Emellett a három elnökség támogatni fogja a sportágazat helyreállítására irányuló munkát. Ezt szem
előtt tartva az elnökségek elő fogják mozdítani a sport társadalmi szerepét és arra irányuló
képességét, hogy hozzájáruljon a polgárok egészségének és jóllétének a javításához, valamint a
társadalom befogadóbbá tételéhez.
A régiók fejlesztésének támogatása
A három elnökség fontosnak tartja az uniós tagállamok és régiók közötti konvergenciának, valamint
a területfejlesztésnek a kohéziós politika révén történő előmozdítását. Ezt a folyamatot meg fogjuk
erősíteni a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és más vonatkozó eszközök hozzájárulása
útján, amely szinergiák és komplementaritás révén fog megvalósulni. Ugyanakkor szem előtt kell
tartani a legkülső régiók, a periférikus, tengeri, határ menti és városi területek, valamint az
átalakulóban lévő régiók sajátos szükségleteit, többek között az európai zöld megállapodással
összefüggésben is.
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A fogyasztóvédelem megerősítése
A fogyasztóvédelem megerősítése érdekében a három elnökség elő fogja mozdítani az uniós
fogyasztóvédelmi politikának a zöld és digitális átállásból fakadó kihívásokhoz való
hozzáigazítását, valamint a további hatékony piacfelügyeletet. E tekintetben fontos a hamisítás
elleni küzdelem és a minőséghez való egyenlő hozzáférés biztosítása.
A kultúra előtérbe helyezése
A három elnökség el fogja készíteni az új kulturális munkatervet és meg fogja kezdeni annak
végrehajtását, különös tekintettel a kultúrának a gazdaságban betöltött fontos szerepére, a művészi
szabadságra és a digitalizációnak a kultúrára gyakorolt hatásaira. E tekintetben elő fogják mozdítani
a kultúrát és a médiát mint az európai modell alapját, valamint a kultúrába és a kulturális örökségbe
történő beruházásokat.
Az elnökségi trió emellett hangsúlyozni fogja annak fontosságát, hogy az alkotók méltányos
díjazásban részesüljenek, és fenntartható környezet alakuljon ki a független média számára. A trió
továbbá meg fogja hozni a média- és audiovizuális ágazatra vonatkozó cselekvési terv nyomán
szükségessé váló intézkedéseket.
A turizmus erősítése és előmozdítása az EU-ban
Az elnökségi trió minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megteremtse az ágazat
helyreállításának feltételeit a Covid19-világjárvány által kiváltott válságot követően, ideértve a
turizmus új formáinak kialakítását is. Foglalkozni fog a fenntarthatóság kérdésével is.
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IV.

A KLÍMASEMLEGES, ZÖLD, MÉLTÁNYOS ÉS SZOCIÁLIS EURÓPA
MEGTEREMTÉSE

A klímasemleges és zöld Európa megteremtése
A három elnökség eltökélt szándéka, hogy a gazdasági versenyképesség, a munkahelyteremtés, a
jólét és az egészség növelése érdekében az EU-t a 2050-re megvalósítandó klímasemlegesség felé
vezető pályára állítsa. Ennek érdekében az elnökségek a Párizsi Megállapodás céljaival
összhangban előre kívánnak lépni az „Irány az 55%!” intézkedéscsomaggal kapcsolatban, többek
között azáltal, hogy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a hőmérséklet-emelkedés 1,5
°C-ra korlátozódjon úgy, hogy közben senkit se hagyunk hátra. Folytatni fogják az összes
kapcsolódó jogalkotási javaslattal kapcsolatos munkát azzal a céllal, hogy lezárják az Európai
Parlamenttel folytatott tárgyalásokat, különös tekintettel a kibocsátáskereskedelmi rendszer
megerősítését, illetve a kibocsátásáthelyezés megelőzése érdekében az importáruk
karbonintenzitását ellensúlyozó, a WTO-szabályokkal összeegyeztethető mechanizmus létrehozását
célzó javaslatokra. Ezek az erőfeszítések elengedhetetlenek lesznek az éghajlatvédelmi átállás
társadalmi elfogadhatóságának növeléséhez és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens
társadalom kiépítéséhez.
További munkára van szükség a karbonszegény és megújuló energia, valamint az összes alacsony
szén-dioxid-kibocsátással járó technológia fejlesztésének támogatása, továbbá az
energiahatékonyság növelése terén, a 2030-ra vonatkozó, szigorított uniós éghajlat-politikai
célkitűzések és a 2050-ig elérendő klímasemlegesség megvalósítása érdekében, hangsúlyt fektetve a
technológiasemlegességre, a reziliencia és az innováció előmozdítására, valamint az igazságos
átmenet szavatolására és az energia megfizethető áron történő biztosítására. Ki kell teljesíteni az
egységes villamosenergia- és földgázpiacot, ugyanakkor biztosítani kell az Unió stratégiai
fontosságú nyersanyagokkal való biztonságos, fenntartható és torzulásoktól mentes ellátását. Az
elnökségi trió meg fogja tenni azokat az intézkedéseket, amelyeket a földgáz- és villamosenergiapiacok, valamint az uniós kibocsátáskereskedelem piacának működéséről szóló, hamarosan
elkészülő tanulmányok nyomán szükségesnek ítélnek. Az elnökségi trió támogatni fogja a
költséghatékony és fenntartható megközelítésen alapuló, magas színvonalú épületfelújításokra
irányuló erőfeszítéseket is.
Az elnökségi trió elő fogja mozdítani a mérgező anyagoktól mentes környezetre és a körforgásos
gazdaságra való átállást, a fenntartható termékek kifejlesztését, valamint az energiatermékek
éghajlatbarátabb és átláthatóbb adóztatását. Emellett – a regionális és helyi különbségek
figyelembevételének lehetővé tétele mellett – elő fogja mozdítani és ösztönözni fogja a
bioökonómiát, amely az európai zöld megállapodás megvalósításának egyik alapvető elemét,
valamint a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes és erőforrás-hatékony társadalom kialakításának egyik
legfontosabb előfeltételét képezi.
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A három elnökség elkötelezett amellett, hogy védje a természetet és a biológiai sokféleséget a
leromlott ökoszisztémák helyreállítása, az uniós biodiverzitási stratégia végrehajtásának
előmozdítása, valamint a sérült tengeri és szárazföldi ökoszisztémák helyreállítására irányuló
erőfeszítések sürgős fokozása révén. Az új uniós erdőstratégia végrehajtása során alapvetően fontos
biztosítani az európai erdők fenntarthatóságát és multifunkcionalitását, különösen a fenntartható
erdőgazdálkodás révén, tiszteletben tartva ugyanakkor a hatáskörök megosztását, valamint a
szubszidiaritás és az arányosság elvét. Fontos továbbá az EU-n kívüli erdők védelme, és ezzel
összefüggésben mindenekelőtt folytatni kell a munkát azzal az új uniós eszközzel kapcsolatban,
amely kifejezetten arra irányul, hogy minimális szintre csökkentse az erdőirtásnak és az
erdőpusztulásnak az uniós piacon forgalomba hozott termékekhez kapcsolódó kockázatát.
Az elnökségi trió „a termelőtől a fogyasztóig” uniós stratégia és az új közös agrárpolitika (KAP)
végrehajtása révén támogatni fogja a fenntartható mezőgazdaságra és élelmiszerrendszerekre való
átállást, a szubszidiaritás elvével összhangban figyelembe véve ugyanakkor a tagállamok eltérő
kiindulási pontjait, körülményeit és feltételeit. E tekintetben elő fogja mozdítani különösen a
növényvédő szerek és a műtrágyák használatának csökkentését, az állatok egészségét és jóllétét,
valamint a biogazdálkodást a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos világos és egyszerű
tájékoztatása révén, biztosítva ezáltal az egészséges élelmiszereket az uniós polgárok számára. Az
elnökségi trió elő fogja mozdítani a halászati erőforrásokkal való fenntartható és kiegyensúlyozott
gazdálkodást, különösen az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatok összefüggésében.
Emellett ösztönözni fogja a fenntartható akvakultúra fejlesztését is.
A három elnökség továbbá megerősíti, hogy elkötelezett a fenntartható, biztonságos, intelligens és
digitális közlekedés fejlesztése, a nulla, illetve alacsony kibocsátású mobilitásra való áttérés,
valamint a közlekedési rendszerek fenntarthatóbbá, intelligensebbé és reziliensebbé tétele iránt.
Mindez hozzá fog járulni a belső piac megfelelő működéséhez, és vonzó munkafeltételeket biztosít
majd az ágazat munkavállalói számára. Az európai közlekedési összekapcsoltság javítása szintén
prioritás marad.
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Ezenkívül az elnökségi trió elkötelezett amellett, hogy – az építőiparra és az ingatlanszektorra
irányuló új kezdeményezések révén – csökkentse az ezen ágazatok által az éghajlatváltozásra
gyakorolt hatást, valamint hogy előmozdítsa az EU integrált tengerpolitikáját. Támogatni fogja
továbbá egy ambiciózus társadalmi és környezetvédelmi célokat szolgáló európai tengeri térség
létrehozását.
Továbbra is a klímasemleges és zöld Európa kiépítésére irányuló uniós erőfeszítések és eredmények
képezik majd az alapját az EU arra irányuló erőfeszítéseinek, hogy globális partnerei kövessék
példáját a Párizsi Megállapodás és a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend végrehajtását illetően.
A méltányos és szociális Európa megvalósítása
Az elnökségi trió fontosnak tartja az európai szociális modell megerősítését. Ezt szem előtt tartva
elő fogja segíteni a szociális jogok európai pillérének további végrehajtását, különösen a vonatkozó
jogalkotási és nem jogalkotási munka révén, amelyet uniós és tagállami szinten, valamint az európai
szemeszter keretében kell továbbvinni. Elő fogja mozdítani a társadalmi befogadást és a felfelé
irányuló társadalmi konvergenciát – teljes mértékben tiszteletben tartva ugyanakkor a nemzeti
hatásköröket és az Unión belüli munkaerőpiaci modellek sokféleségét –, különösen a méltányos
bérek és a tisztességes munkafeltételek védelme, a minimumjövedelemre vonatkozó rendelkezések,
valamint a szociális párbeszéd révén. Emellett törekedni fog arra, hogy előmozdítsa a szociális
gazdaság fejlődését, lehetővé téve ezáltal a veszélyeztetett csoportok jobb munkaerőpiaci
integrációját.
A három elnökség törekedni fog annak biztosítására is, hogy az Unió képes legyen kezelni a
demográfiai változások hatásait. Különös figyelmet fognak fordítani az idősekre és a
fogyatékossággal élő személyekre, akiknek a jogai, valamint munkaerőpiaci és átfogó társadalmi
integrációja továbbra is alapvető fontosságú. Előmozdítják továbbá a tevékeny és egészséges
időskort, valamint a gyermekgondozás és a tartós ápolás-gondozás hozzáférhetőségét,
megfizethetőségét és minőségét, többek között a hivatásos és nem hivatásos gondozók
támogatásának fokozása révén.
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Az elnökségi trió elkötelezett a munkakörülmények javítása mellett, különös tekintettel a digitális
gazdaságban, illetve platformokon keresztül dolgozó munkavállalókra. Lépéseket fog tenni a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítása, valamint a nemek közötti munkaerőpiaci
egyenlőtlenségek csökkentése céljából, többek között a nemek közötti bérszakadék megszüntetését
célzó intézkedésekkel, valamint a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőségnek a munka és a családi
és magánélet összeegyeztetése érdekében való előmozdításával. Elő fogja mozdítani továbbá a
fogyatékossággal élő személyek jobb munkaerőpiaci integrációját és a bennük rejlő potenciál
kihasználását.
Emellett a három elnökség törekedni fog a képzés és a munkahelyteremtés fokozására, valamint a
munkahelyváltás megkönnyítésére, különösen a zöld és digitális átállás kínálta lehetőségek
megragadása és a strukturális alapok megfelelő felhasználása révén. Tekintettel a jelenlegi
munkaerőpiaci kihívásokra, további intézkedésekre lesz szükség a munkaerőpiaci szakpolitikák
továbbfejlesztése, valamint az egész életen át tartó tanulás kultúrájának a kialakítása céljából
(beleértve az egész életen át tartó tanuláshoz való egyéni jog garantálása felé történő előrelépést),
továbbá az ifjúsági munkanélküliség elleni – különösen a tanulószerződéses tanulók mobilitása
révén történő – küzdelem érdekében is. A trió emellett előmozdítja majd a digitális, valamint a
természettudományos, technológiai, műszaki és matematikai (STEM) készségeket az Unióban,
valamint a vidéki és távoli területek fejlesztését.
Az egészséget védő Európa kialakítása
Az elnökségi trió fokozni fogja az „Egy az egészség” koncepció előmozdítására irányuló, európai
szintű erőfeszítéseket azzal a céllal, hogy biztosítva legyen az uniós polgárok egészségének
védelme és az EU egészségügyi kihívásokra való reagálási képessége, a kutatástól a gyártásig és a
határokon átnyúló egészségügyi veszélyek esetén folytatott uniós szintű koordináció javításáig.
Az elnökségi trió le fogja zárni a tárgyalásokat az európai egészségügyi unióval kapcsolatos
csomagról és támogatni fogja annak végrehajtását, különös tekintettel az Egészségügyi
Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatóságról (HERA) szóló javaslatra.
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A három elnökség folytatni fogja az arra irányuló munkát, hogy biztosítva legyen a Covid19oltóanyagok rendelkezésre állása, valamint – szilárdabb gyógyszerellátási láncok révén – a
gyógyszerekhez való hozzáférés, továbbá támogatni fogja a gyógyszerekre vonatkozó
jogszabályoknak az európai gyógyszerstratégia alapján történő korszerűsítésére irányuló munkát.
A három elnökség emellett elő fogja mozdítani az egészségügyi politikák megerősítését, többek
között olyan intézkedésekre összpontosítva, amelyek a betegségek megelőzését, valamint az
egészséges környezet és életmód előmozdítását célozzák. E tekintetben az elnökségi trió különös
figyelmet fordít majd a rák elleni küzdelemre irányuló európai terv végrehajtására.
A három elnökség foglalkozni fog az európai egészségügyi adattér létrehozásáról szóló bizottsági
javaslattal.
A három elnökség az antimikrobiális rezisztencia kezelését célzó további intézkedések
ösztönzésével és az antimikrobiális rezisztencia leküzdésére irányuló cselekvési terv
megerősítésével is támogatni fogja az „Egy az egészség” koncepciót.
Ezenkívül a három elnökség hozzá fog járulni az egészségügy területén történő többoldalú
cselekvésekhez, és támogatni fogja a globális egészségügyi erőfeszítéseket, együttműködve
elsősorban a WHO-val – annak a globális egészségügyi kihívások kezelésére való képességét
megerősítendő –, valamint az egyéb érintett ENSZ-ügynökségekkel.

V.

AZ EURÓPAI ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK ELŐMOZDÍTÁSA A VILÁGBAN

A három elnökség továbbra is elkötelezett a 2019–2024-es időszakra szóló stratégiai menetrend
végrehajtása mellett, amelyet stratégiaibb fellépés és az EU azon kapacitásának növelése révén
kíván megvalósítani, hogy saját érdekei védelme érdekében önállóan járhasson el, megőrizze
értékeit és életmódját, valamint közreműködjön a globális jövő alakításában. Az EU változatlanul a
multilateralizmus és a szabályokon alapuló nemzetközi világrend előmozdításán fog fáradozni,
mégpedig a nyitottság, a méltányosság és a szükséges reformok szavatolásával. Támogatni fogja az
ENSZ-t és a fő multilaterális szervezeteket.
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Gyorsan változó, instabil világunkban az elnökségi trió politikai egységre és az uniós eszközök
mozgósítására törekszik majd, munkájával támogatva az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjét, és szorosan együttműködve a Bizottsággal.
A multilateralizmus védelme és előmozdítása, valamint a jelentős kihívásokra és a nemzetközi
válságokra való reagálás
Az elnökségi trió megerősíti, hogy szilárdan elkötelezett a multilateralizmus, valamint a nemzetközi
jogra és az ENSZ központi szerepére épülő, szabályokon alapuló nemzetközi rend előmozdítása
mellett. Azon fog munkálkodni, hogy az uniós értékek és érdekek hatékonyabb védelme és
érvényesítése érdekében megerősítse az Unió befolyását e multilaterális rendszerben.
Aktívan ösztönözni fogja az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság tiszteletben tartását.
Valamennyi külső tevékenység során prioritást fog élvezni a sokszínűség, a nemek közötti
egyenlőség és annak előmozdítása, hogy minden nő és lány maradéktalanul élhessen az őt megillető
emberi jogokkal, illetve hogy a nők és a lányok nagyobb társadalmi szerephez jussanak. A három
elnökség mindent megtesz majd az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós cselekvési
terv, valamint a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. cselekvési terv (GAP) teljes körű
végrehajtásáért, továbbá fel fog használni minden vonatkozó eszközt, ideértve az EU globális
emberi jogi szankciórendszerét. Emellett tevékenyen elő fogják mozdítani a szexuális és
reprodukciós egészség és jogok tiszteletben tartását, valamint a nőkkel, a békével és a biztonsággal
kapcsolatos menetrend maradéktalan végrehajtását.
Szintén kulcsfontosságú prioritás marad a harmadik országokban a civil társadalom, a független
média és más nem kormányzati szereplők támogatására szolgáló uniós kapacitás megerősítése. Ezen
a területen az elnökségi trió szorosabbra fogja fűzni együttműködését az Európa Tanáccsal és az
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel (EBESZ).
A három elnökség gondoskodni fog arról, hogy az Unió vezető szerepet vállaljon a globális
kihívásokra való reagálás terén, és kiemelt figyelmet fog fordítani az „Európa együtt” megközelítés
továbbfejlesztésére. A világjárványokhoz hasonló veszélyhelyzetek új kihívásokkal járnak. Az
elnökségi trió globális szolidaritás révén javítani fogja az EU rezlienciáját, valamint ösztönözni
fogja a globális helyreállításhoz és az oltóanyag-megosztáshoz való jelentős uniós hozzájárulást.
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A klímadiplomácia a külpolitika központi elemét fogja képezni, és valamennyi jelentős
csúcstalálkozó programjában állandó napirendi pontként szerepel majd. Az elnökségi trió emellett –
a nemzetközi fórumokon képviselt eddigi uniós állásponttal összhangban – továbbra is kiemelten
kezeli majd a fenntartható fejlődés kérdését, különösen a zöld megállapodással összefüggésben.
Az EU-nak több figyelmet kell majd fordítania arra is, hogy a technológia hogyan befolyásolja
Európa helyét a világban, és hogy az EU miként őrizheti meg az autonómiájának védelmét lehetővé
tevő megfelelő technológiai és tudományos képességét. Az elnökségi trió elő fogja mozdítani az EU
vezető szerepét a szabványalkotás területén, különösen a kialakulóban lévő technológiák
vonatkozásában.
Az elnökségi trió támogatni fogja az EU és a tagállamok azon képességének javítását, hogy
társadalmi diplomáciát és stratégiai kommunikációt folytassanak, valamint hogy azok forrásától
függetlenül fellépjenek a dezinformációval, az információmanipulálással és az ellenséges
beavatkozással szemben.
Az elnökségi trió továbbá ösztönözni fogja az uniós korlátozó intézkedések végrehajtásának és
hatékonyságának megerősítésére irányuló munkát, többek között azáltal, hogy biztosítja az uniós
polgárok és vállalatok védelmét a harmadik országok által hozott ellenséges és kényszerítő
intézkedések alkalmazásával szemben.
Mindemellett az EU átfogó megközelítés keretében foglalkozik majd a nemzetközi válságokkal és
feszült helyzetekkel. Szigorúan figyelemmel fogja kísérni a nemzetközi fejleményeket, és – többek
között diplomáciai erőfeszítések útján – aktívan szerepet fog vállalni azokban.
Kereskedelem
A kereskedelem továbbra is a növekedés egyik legfőbb hajtóereje, amely több millió munkahelyet
biztosít és hozzájárul a prosperitáshoz. A három elnökség hozzá kíván járulni a globális gazdasági
kormányzás új rendszerének kialakításához egy olyan ambiciózus és kiegyensúlyozott
szabadkereskedelmi menetrend alapján, amelynek középpontjában a WTO áll, és amelyet kétoldalú
kereskedelmi menetrend egészít ki, továbbá védve az Európai Uniót a tisztességtelen és
visszaélésszerű gyakorlatokkal szemben, és biztosítva a viszonosságot.
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A három elnökség erőteljes uniós kereskedelempolitikát fog szorgalmazni, összhangban a 2030-ig
tartó időszakra szóló menetrenddel és a Párizsi Megállapodással, és emlékeztet arra, hogy a
Bizottság ezzel összefüggésben közleményt terjesztett elő a kereskedelempolitika felülvizsgálatáról.
E tekintetben kiemelt cél marad az EU zöld és digitális átállásának támogatása, valamint a
reziliensebb, diverzifikáltabb és elszámoltathatóbb értékláncok előmozdítása.
Az elnökségi trió ezenfelül igyekszik majd hozzájárulni a WTO különböző elemeinek reformjához
és a többoldalú kereskedelmi szabályoknak való megfelelés megerősítéséhez. Olyan, kölcsönösen
előnyös partnerségeket fog kialakítani, amelyek hozzájárulnak az EU gazdasági és fenntarthatósági
célkitűzéseinek megvalósításához. Mindent meg fog tenni azért, hogy biztosítsa a partnereinkkel
meglévő kereskedelmi megállapodások hatékony végrehajtását és aktív érvényesítését.
Mindemellett az EU autonóm eszközeinek – például a nemzetközi közbeszerzési eszköznek, illetve
az egységes piacon nyújtott külföldi támogatások ellenőrzésének – továbbfejlesztése révén elő fogja
mozdítani az egyenlő versenyfeltételeket.
Kapcsolat a partnerekkel
Ahhoz, hogy az EU elérhesse céljait, együtt kell működnie mindazokkal, akik osztják ezeket a
célokat, többek között stratégiai és hasonló gondolkodású partnereivel. E tekintetben a három
elnökség újólag megerősíti az iránti elkötelezettségét, hogy az uniós értékek, elvek és érdekek
mentén építi tovább az Unió kapcsolatait.
Az EU szomszédsága
Az elnökségi trió a Nyugat-Balkánt illetően stratégiai megközelítést fog alkalmazni. Figyelmet fog
fordítani az érintett országok körében megvalósuló gazdasági integráció elért szintjére, a
helyreállításra, valamint az EU által nyújtott biztonsági szolgáltatások fenntartására. A bővítési
folyamat javított módszertanával összhangban továbbviszi a csatlakozási folyamatot, támogatva a
mélyreható és transzformatív reformot az olyan kulcsfontosságú területeken, mint a jogállamiság, a
demokratikus intézmények, a szabad média és a gazdaság. Az elnökségi trió törekedni fog arra,
hogy felélénkítse és megerősítse a térséggel folytatott rendszeres politikai párbeszédet. 2022-ben
EU–Nyugat-Balkán csúcstalálkozót fognak rendezni.
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Az elnökségi trió megújítja, megerősíti és továbbfejleszti majd a déli szomszédsággal fennálló
stratégiai partnerséget. A három elnökség támogatni fogja a keleti partnerség 2021. évi
csúcstalálkozóján tett kötelezettségvállalások végrehajtását, valamint – az EU-val kötött kétoldalú
megállapodásaikban foglaltak szerint – a partnerországok reformprogramjainak megvalósítását.
Az EU-nak stratégiai érdeke, hogy a Földközi-tenger keleti térségében stabil és biztonságos
környezet alakuljon ki, és az Európai Tanács által meghatározott keret alapján együttműködésen
alapuló és kölcsönösen előnyös kapcsolatot kíván kiépíteni Törökországgal.
Az elnökségi trió támogatni fogja az Oroszországgal fennálló kapcsolatok irányát kijelölő öt elv
végrehajtását, az Európai Tanács 2021. júniusi következtetéseivel összhangban.
Európa biztonságának és stabilitásának megerősítése érdekében a három elnökség elő fogja
mozdítani az EBESZ keretében folytatott együttműködést, maximálisan kihasználva az abban rejlő
lehetőségeket.
Folytatódni fog az együttműködés az Európai Gazdasági Térség (EGT)/az Európai
Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országaival (Izland, Liechtenstein és Norvégia) is,
valamennyi kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésben. Az elnökségi trió célja továbbá, hogy
jelentős előrelépést érjen el az Andorrával, Monacóval és San Marinóval kötendő társulási
megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokban, és ezáltal közelebb kerüljön azok lezárásához.
Emellett folytatni fogja az EU és Svájc közötti kapcsolatok már megkezdett újraértékelését is.
Az elnökségi trió ezek után is éberen figyelemmel fogja kísérni az EU és az Egyesült Királyság
közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás, valamint a kilépésről rendelkező
megállapodás teljes körű végrehajtását. A három elnökség folytatja majd a Bizottság azon
jogalkotási javaslatával kapcsolatos munkát, amely meghatározza a kereskedelmi és
együttműködési megállapodásban előirányzott autonóm intézkedések kiigazítására vonatkozó
részletes uniós belső szabályokat.
Afrika
Az elnökségi trió újólag megerősíti, hogy átfogó és kölcsönösen előnyös partnerségeket kell
létrehozni Afrikával.
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Az EU és az Afrikai Unió (AU) közötti, 2022 februárjában megrendezésre kerülő csúcstalálkozó
célja az lesz, hogy a partnerség megújítása és elmélyítése révén lehetővé tegye a két kontinens
területeit, népeit és szervezeteit összefogó, a szolidaritás, a biztonság és a jólét térségének közös
kialakítását. A közös értékek előmozdítását alapul véve a csúcstalálkozó fő prioritásai között
szerepel a biztonság, a védelmi célú együttműködés, valamint a fenntartható és inkluzív gazdasági
fejlődés, ideértve a Covid19-világjárvány utáni helyreállítást is. Az elnökségi trió elkötelezett
különösen a Száhel-övezettel kapcsolatos uniós stratégia és az Afrika szarvára vonatkozó európai
uniós stratégia végrehajtása mellett.
Az amerikai kontinens
Az elnökségi trió a 2020. december 7-i tanácsi következtetésekkel összhangban támogatni fogja az
Egyesült Államokkal való erős, kölcsönösen előnyös és hosszú távú stratégiai partnerséget és –
többek között a Kereskedelmi és Technológiai Tanács (TTC) keretében – végre fogja hajtani az
Egyesült Államokkal közös, a 2021. június 15-i EU–USA csúcstalálkozó eredményeként létrejött
transzatlanti menetrendet. Emellett tovább mélyíti majd a Kanadával fennálló stratégiai partnerséget
is.
Az elnökségi trió támogatni fogja a Latin-Amerikával és a Karib-térséggel fennálló kapcsolatokat,
mégpedig uniós magas szintű szerepvállalás útján és a szubregionális szervezetekkel, valamint a
stratégiai és az egyéb partnerekkel való együttműködés keretében.
Az ázsiai és csendes-óceáni térség
Az elnökségi trió biztosítani fogja az Európai Tanács által a Kínával fenntartott kapcsolatok
tekintetében jóváhagyott sokrétű megközelítés végrehajtását, szem előtt tartva mindeközben az EU
egységének megőrzését.
Ami az EU Indiával fennálló kapcsolatait illeti, a három elnökség támogatni fogja az EU és India
2021. május 8-i nyilatkozatának végrehajtását, különös tekintettel az ambiciózus kereskedelmi,
beruházásvédelmi és a földrajzi jelzésekről szóló megállapodásokat célzó tárgyalások Bizottság
általi újraindítására.
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Az elnökségi trió a Tanács következtetései, valamint az Európai Bizottság és a főképviselő által
2021. szeptember 16-án kiadott közös közlemény nyomán támogatni fogja továbbá az indiai–
csendes-óceáni térséggel folytatott együttműködésre vonatkozó uniós stratégia végrehajtását,
különösen az emberi jogok, a fenntartható fejlődés és a konnektivitás, a biztonság és védelem,
valamint az ellátási láncok területén. Ezenkívül tovább fogja mélyíteni együttműködését a
hasonlóan gondolkodó országokkal.
Az EU és az AESAN közötti kapcsolatok létrejöttének 45. évfordulója alkalmából a tervek szerint
jubileumi, alakuló EU–ASEAN csúcstalálkozóra fog sor kerülni. Az elnökségi trió emellett az
Ázsia–Európa találkozó (ASEM) keretében is támogatni fogja a párbeszédet és az együttműködést.
Konnektivitás
Az elnökségi trió a „Global Gateway” (globális átjáró) elnevezésű konnektivitási stratégia alapján
globális szinten támogatni fogja a konnektivitással kapcsolatos uniós stratégiai megközelítést.
Fejlesztés és humanitárius segítségnyújtás
Az elnökségi trió a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI –
Globális Európa) végrehajtása és az európai fejlesztésfinanszírozási struktúra megerősítése révén
meg kívánja szilárdítani a nemzetközi fejlesztési partnerségeket. Tevékenységei középpontjában a
zöld és inkluzív globális helyreállítás, a Covid19 következményeinek kezelése, valamint a
reziliencia növelése és a humán fejlődésbe való beruházás áll majd.
Az elnökségi trió fel fogja gyorsítani a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend és az abban foglalt
17 fenntartható fejlődési cél végrehajtását, adott esetben az „Európa együtt” megközelítést
alkalmazva. Az elnökségi trió törekedni fog a stabilizációs, a humanitárius és a fejlesztési
tevékenységek közötti kapcsolatok megerősítésére.
Továbbra is kiemelt jelentőséggel bír majd a hatékony fejlesztési együttműködés megerősítése,
külön hangsúlyt helyezve a korrupció elleni küzdelemre.
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A humanitárius segítségnyújtás területén a három elnökség elő fogja mozdítani az Unió vezető
szerepét, és fokozni fogja az elvi alapokon nyugvó, hatékony fellépés ösztönzésére irányuló
erőfeszítéseit.
Biztonság és védelem
Az elnökségi trió ismételten megerősíti, hogy az Uniónak a növekvő globális instabilitásra való
tekintettel nagyobb mértékben kell felelősséget vállalnia biztonságáért.
A három elnökség célja, hogy 2022 márciusáig határozott és megvalósítható „stratégiai iránytűt”
hagyjon jóvá, és ezáltal javítsa a biztonság és védelem területén a válságkezelés, a reziliencia, a
képességek és a partnerségek tekintetében kijelölt uniós ambíciószint megvalósítását, valamint
iránymutatást nyújtson ahhoz. Az elnökségek törekedni fognak annak biztosítására, hogy az
elfogadott határidőkig sor kerüljön a „stratégiai iránytű” és az abban előírt teljesítendő eredmények
végrehajtására.
Az elnökségi trió elkötelezett a KBVP megerősítése mellett azzal a céllal, hogy az EU továbbra is
felelős, cselekvőképes és megbízható szereplőként és globális partnerként lépjen fel a béke és a
biztonság szolgálatában.
A három elnökség támogatni fogja a reagálóképes, megbízható és rugalmas európai missziókat és
műveleteket, valamint a szorosabb együttműködést, koordinációt és kapcsolatok kialakítását a
tagállamok operatív szerepvállalásai és a polgári és katonai KBVP-missziók és -műveletek között.
Az elnökségi trió a Tanács 2021. márciusi határozatával összhangban gondoskodni fog az Európai
Békekeret határozott végrehajtásáról.
Az elnökségi trió elkötelezett a nemzetközi és regionális partnerszervezetekkel kialakított
biztonsági és védelmi partnerségek előmozdítása mellett, különösen azzal a céllal, hogy közösen
elfogadott keretek alapján fokozza az EU és a NATO közötti együttműködést, illetve javítsa az EU
és az ENSZ közötti együttműködést, valamint hogy stratégiaibb jellegű és személyre szabottabb
megközelítést alkalmazva továbbfejlessze kétoldalú kapcsolatait a partnerországokkal. Az EU és a
NATO közötti együttműködést illetően az elnökségi trió továbbra is teljes mértékben elkötelezett a
kapcsolódó együttes nyilatkozatok végrehajtása mellett.
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A három elnökség folytatni fogja az arra irányuló munkát, hogy 2023. nyár elejéig lezáruljon a
polgári KBVP területére vonatkozó paktum teljes körű végrehajtása, valamint hogy az elkövetkező
évekre megalapozzák egy ambiciózus polgári KBVP folytatását.
Az elnökségi trió emellett elő fogja mozdítani az uniós védelmi kezdeményezések, azaz az állandó
strukturált együttműködés (PESCO), a koordinált éves védelmi szemle (CARD) és az új Európai
Védelmi Alap közötti fokozott koherenciát. E kezdeményezések végrehajtását egyúttal az a
törekvés is indokolja, hogy különösen a kialakulóban lévő és forradalmi technológiák, valamint a
kritikus ellátási láncok tekintetében csökkenjenek a kritikus képességbeli hiányosságok és a
stratégiai függőségek. Ez megteremti majd egy megerősített európai védelmi technológiai és ipari
bázis létrehozásának feltételeit.
További munkára lesz szükség az Unió és a tagállamok rezilienciájának, valamint azon
képességének megerősítése terén is, hogy fel tudjanak lépni a hibrid fenyegetésekkel, többek között
a dezinformációval és az információmanipulálással szemben. Az elnökségi trió tovább folytatja a
hibrid eszköztár kifejlesztését célzó munkát.
Továbbra is fontos prioritás lesz ezenfelül a globális közjavakhoz (többek között a világűrhöz, a
kibertérhez, a légtérhez és a nyílt tengerhez) való uniós hozzáférés biztosítása, ideértve az uniós
űrpolitikai, biztonsági és védelmi vetületekre irányuló stratégiai gondolkodási folyamat folytatását
és a katonai mobilitás Unió-szerte történő javítását. Az elnökségi trió mindemellett törekedni fog a
tengeri védelemhez nyújtott uniós hozzájárulás megerősítésére, mindenekelőtt az uniós stratégia
aktualizálása, valamint a tengeri jelenlétek koordinálása koncepciójának továbbfejlesztése és a parti
államokkal folytatott együttműködés révén.
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