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NOTA
van:
aan:

het secretariaat-generaal van de Raad
het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad

Betreft:

Verdere ontwikkeling van de strategische agenda
18-maandenprogramma van de Raad (1 januari 2022 - 30 juni 2023)

Voor de delegaties gaat hierbij het 18-maandenprogramma van de Raad, dat is opgesteld door de
komende voorzitterschappen (Frankrijk, Tsjechië en Zweden) en de hoge vertegenwoordiger,
als voorzitter van de Raad Buitenlandse Zaken.

14441/21

1
GIP

NL

BIJLAGE
Het programma

I.

INLEIDING

De drie voorzitterschappen – Frankrijk, Tsjechië en Zweden – zullen ernaar streven gezamenlijke
oplossingen te vinden voor toekomstige uitdagingen en taken. De door de COVID-19-pandemie
veroorzaakte crisis vormt een ongekende uitdaging. Het trio zal alles doen om de Unie in staat te
stellen de economische en sociale klap te boven te komen. Dit zal worden bereikt door het
herstelplan uit te voeren, met name door te investeren in de groene en de digitale transities, de
eengemaakte markt nieuw leven in te blazen, de veerkracht, het concurrentievermogen en de
convergentie van de EU te versterken, en te zorgen voor coördinatie van het economisch beleid in
overeenstemming met het tempo en de mate van het herstel om de Europese Unie, met inbegrip
van de economische en monetaire unie, te versterken. Daarbij is het voorzitterschapstrio ook
vastbesloten de rechten van de burgers van de Unie te beschermen en de waarden van de Unie hoog
te houden.
De prioriteiten van de strategische agenda 2019-2024 zijn nog steeds volledig relevant.
Tegelijkertijd hebben de pandemie en de gevolgen ervan een aantal van de uitdagingen die de EU
het hoofd moet bieden, versterkt en versneld. Het trio zal daarom trachten ze allemaal aan te
pakken.
Onder de uitdagingen die zich aandienen, verdient gezondheid bijzondere aandacht. De huidige
pandemie heeft de noodzaak onderstreept van een sterke Europese gezondheidsunie en van betere
coördinatie op EU-niveau op dit gebied: bedreigingen voor de gezondheidsstelsels van de lidstaten
kunnen aanzienlijke grensoverschrijdende gevolgen hebben.
Het voorzitterschapstrio acht het ook belangrijk een nieuwe impuls te geven aan de betrekkingen
met strategische partners, waaronder onze trans-Atlantische partners en opkomende mogendheden.
Deze betrekkingen vormen een essentieel onderdeel van een robuust buitenlands beleid.
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De drie voorzitterschappen zullen zich ook inzetten voor een sterker en resultaatgericht
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB), via de goedkeuring en uitvoering van
het strategisch kompas.
Conferentie over de toekomst van Europa
De conferentie over de toekomst van Europa, die op 9 mei 2021 in Straatsburg van start is gegaan,
biedt een unieke gelegenheid om burgers inspraak te geven over wat voor hen belangrijk is. Zij
schept een nieuwe ruimte voor debat met de burgers over de uitdagingen en prioriteiten van Europa.
Gedurende bijna 10 maanden zullen er nationale en Europese burgerpanels en plenaire
vergaderingen van de conferentie over de toekomst van Europa worden gehouden zodat rekening
kan worden gehouden met de debatten en bijdragen van burgers, met name jongeren, met als doel
aanbevelingen te formuleren over het toekomstige beleid en de ambities van de Unie. Binnen de
raad van bestuur van de Conferentie zullen Frankrijk, Tsjechië en Zweden er samen naar streven
de conferentie tot een succes te maken door de betrokkenheid van de burgers te bevorderen en zo
het burgerschap van de Unie concreter vorm te geven.
Tegelijkertijd zal het voorzitterschapstrio ervoor zorgen dat de conferentie zich richt op gebieden
waarop de Unie bevoegd is om op te treden of waar haar optreden in het belang van haar burgers
zou zijn.
In maart 2022 zullen de drie voorzitterschappen, in hun hoedanigheid van lid/waarnemer in de raad
van bestuur, bijdragen aan het verslag over de resultaten van de verschillende activiteiten en de
aanbevelingen van de burgers. Op basis van de politieke conclusies van de conferentie zullen zij
waar nodig beginnen met de uitvoering ervan.
Meertaligheid
Het voorzitterschapstrio beschouwt respect voor meertaligheid essentieel. Meertaligheid en vertaalen tolkdiensten zullen worden bevorderd om de taalkundige verscheidenheid van de lidstaten weer
te geven en om mensen met verschillende taalachtergronden dichter bij elkaar te brengen, onder
meer door burgers aan te moedigen vreemde talen te leren.
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II.

BURGERS EN VRIJHEDEN BESCHERMEN

Eerbiediging en bescherming van de gemeenschappelijke waarden van de EU: democratie, de
rechtsstaat en grondrechten
De drie voorzitterschappen zijn vastbesloten de waarden van de EU te bevorderen en de rechtsstaat
in de Unie te versterken met behulp van de verschillende bestaande mechanismen. Dit omvat de
effectieve uitvoering van de dialoog over de rechtsstaat in de Raad, op basis van het jaarlijks
verslag over de toestand van de rechtsstaat, en de nieuwe verordening betreffende een algemeen
conditionaliteitsregime ter bescherming van de EU-begroting.
Het voorzitterschapstrio zet zich ook in voor het versterken van de pluriformiteit van de media en
de Europese democratie. Het zal zich buigen over de voorstellen van de Commissie om de
integriteit van verkiezingen te beschermen, democratische participatie te bevorderen, te zorgen voor
meer transparantie in betaalde politieke reclame en de mediavrijheid te bevorderen. Het trio zal ook
verder werken aan het actieplan voor Europese democratie, onder meer om hybride dreigingen,
kwaadwillige cyberactiviteiten en desinformatie te bestrijden, met name tijdens verkiezingsprocessen. Het zal hierover verder nadenken en concrete initiatieven nemen waaruit de solidariteit
tussen de lidstaten blijkt, en ervoor zorgen dat rechtshandhavings- en justitiële autoriteiten hun
wettelijke bevoegdheden zowel online als offline kunnen uitoefenen.
Het trio zal zich inzetten voor een betere bescherming van EU-burgers die in het buitenland reizen
en verblijven, met name door de regels inzake consulaire bescherming te herzien.
De drie voorzitterschappen zullen zich inzetten voor de bevordering van gendergelijkheid, onder
meer door de economische empowerment van vrouwen te bevorderen, en door genderstereotypen
aan te pakken, zodat de EU-strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 voor iedereen een realiteit
wordt. Het trio zal ook de besprekingen over het initiatief van de Commissie betreffende
gendergerelateerd geweld voortzetten.
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Wat de bestrijding van alle vormen van discriminatie en de bevordering van gelijke kansen betreft,
zal het trio bijzondere aandacht besteden aan de EU-strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 20202025, het EU-actieplan tegen racisme 2020-2025 en de strategie inzake de rechten van personen
met een handicap 2021-2030. Het trio zal ook nagaan of verdere maatregelen nodig zijn.
Voorts zullen de drie voorzitterschappen de acties opvoeren om antisemitisme in al zijn vormen
actief te voorkomen en te bestrijden, voortbouwend op de EU-strategie ter bestrijding van
antisemitisme en ter bevordering van het Joodse leven 2021-2030.
De drie voorzitterschappen zullen de inspanningen op EU-niveau opvoeren om kinderen beter te
beschermen, met name tegen armoede en seksueel misbruik, ook online, en om ervoor te zorgen dat
zij in alle aspecten van hun leven gelijke rechten en kansen genieten.
Zij zullen ook streven naar een doeltreffende bescherming van kwetsbare volwassenen die niet in
staat zijn hun eigen belangen te behartigen.
Migratie, Schengen, politiële en justitiële samenwerking
De drie voorzitterschappen willen het Schengengebied versterken als ruimte voor vrij verkeer
zonder binnengrenzen. Een doeltreffende bescherming van de buitengrenzen, een versterkt
Schengenevaluatiemechanisme en een beter bestuur zijn daartoe van essentieel belang.
Het voorzitterschapstrio zal verder werken aan het migratie- en asielpact met het oog op de verdere
ontwikkeling van een volledig functionerend en alomvattend asiel- en migratiebeleid. Het zal
ervoor zorgen dat alle relevante agentschappen en instrumenten volledig worden ingezet. Wat de
interne dimensie betreft, moet worden gekomen tot een overeenkomst met een evenwicht tussen
verantwoordelijkheid en solidariteit. Het trio zal steun verlenen aan inspanningen om verlies van
mensenlevens te voorkomen en internationale bescherming te bieden aan degenen die dat nodig
hebben. Het zal de samenwerking van de Unie met de landen van herkomst en doorreis voortzetten
en verdiepen, om illegale migratie en mensenhandel te bestrijden, te zorgen voor daadwerkelijke
terugkeer en een volledige uitvoering van overnameovereenkomsten en -regelingen, door de nodige
hefbomen te gebruiken.
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De drie voorzitterschappen zullen alles in het werk stellen om de veiligheid van de Unie te
versterken. Zij zullen met name alle vormen van terrorisme, radicalisering en gewelddadig
extremisme resoluut bestrijden en meer doen voor een betere bescherming van slachtoffers van
terrorisme.
Het trio zal zorgen voor de follow-up van het initiatief tot uitbreiding van de lijst van EUmisdrijven in artikel 83, lid 1, VWEU, teneinde het Raadsbesluit voor te bereiden op grond waarvan
de Commissie een wetgevingsinitiatief kan indienen om haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven
strafbaar te stellen.
Het trio zal bijdragen tot de bestrijding van georganiseerde misdaad, met name mensen-, drugs- en
wapenhandel, witwassen aanpakken en de ontneming van vermogensbestanddelen aanmoedigen,
en verder werken aan het voorkomen van misdrijven tegen cultureel erfgoed en aan de bestrijding
van milieudelicten.
In dat verband is het ook belangrijk om criminele netwerken in de EU met een hoog risico te
identificeren en te ontwrichten en de veiligheid te verbeteren door de uitrol en interoperabiliteit van
informatiesystemen van de Unie. Rechtshandhavings- en justitiële autoriteiten moeten relevante
gegevens kunnen bewaren en raadplegen zodat zij hun wettelijke bevoegdheden kunnen uitoefenen
om criminaliteit te bestrijden. Het voorzitterschapstrio wil een akkoord bereiken over de wetgeving
die justitiële autoriteiten in de EU daadwerkelijk en rechtstreeks toegang biedt tot elektronisch
bewijsmateriaal. Tegen die achtergrond zal het trio ook onderzoek en innovatie ondersteunen, om
rechtshandhavingsinstanties passende instrumenten te bieden om criminaliteit efficiënt te bestrijden
en tegelijkertijd de grondrechten te beschermen, met volledige inachtneming van het Handvest van
de grondrechten en het acquis van de EU inzake gegevensbescherming.
Het trio zal tevens e-justitie versterken en de ontwikkeling van digitale informatie-uitwisseling
tussen justitiële autoriteiten ondersteunen. Voorts zal het voorzitterschapstrio werken aan het
voorstel voor een nieuw rechtsinstrument inzake de overdracht van strafvervolging.
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Crisisbeheersing en civiele bescherming
De drie voorzitterschappen zijn vastbesloten de solidariteit, paraatheid en doeltreffendheid van
crisisbeheersing bij natuurrampen, door de mens veroorzaakte rampen en gezondheidscrises te
vergroten. Zij zullen rekening houden met grensoverschrijdende afhankelijkheden en
kwetsbaarheden, met nieuwe risico's en met klimaatgerelateerde effecten, en de toenemende
uitdagingen op het gebied van crisisbeheersing aanpakken en de veerkracht van kritieke
infrastructuren verbeteren.
Het voorzitterschapstrio is met name vastbesloten de collectieve paraatheid, het reactievermogen en
de weerbaarheid van de Unie bij toekomstige crises te verbeteren, voortbouwend op de lessen die
uit de COVID-19-pandemie zijn getrokken.

III. ONZE ECONOMISCHE BASIS ONTWIKKELEN: HET EUROPESE MODEL VOOR
DE TOEKOMST
Zorgen voor een doeltreffend herstel voor groene en duurzame groei
Het voorzitterschapstrio onderstreept het cruciale belang van de steun aan het herstel van de
economieën van de EU door de uitvoering van nationale herstel- en veerkrachtplannen en andere
tijdelijke instrumenten die zijn ingevoerd in de context van de door de COVID-19-pandemie
veroorzaakte crisis. De Unie moet investeren in de groene en de digitale transities en zo de basis
voor duurzame en inclusieve groei op lange termijn vernieuwen. Op die manier zal de cohesie in de
Unie worden versterkt en zal worden gezorgd voor opwaartse convergentie van onze economieën.
In dit verband zullen de drie voorzitterschappen zich concentreren op de succesvolle uitvoering van
het meerjarig financieel kader (MFK) en het NextGenerationEU-programma. Zij zullen met name
voortwerken aan de routekaart voor de nieuwe eigen middelen, zoals gevraagd door de Europese
Raad van 17-21 juli 2020, en zorgen voor een doeltreffend en efficiënt beheer van het MFK en het
herstelpakket.
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Voorts zet het voorzitterschapstrio zich in voor de uitvoering van het Europees Semester voor
coördinatie van het economisch beleid, onder meer samen met de goedgekeurde herstel- en
veerkrachtplannen. Het trio zal ook een vervolg geven aan de evaluatie door de Commissie van de
economische governance.
Wat de jaarlijkse EU-begroting betreft, zullen de drie voorzitterschappen zorgen voor een soepel
vastleggings- en uitvoeringsproces en tegelijkertijd verdere verbeteringen van het prestatiekader
van de EU-begroting bevorderen.
Versterken van de eengemaakte markt en ontwikkelen van een assertief, alomvattend en
gecoördineerd industriebeleid ter bevordering van groei en innovatie
De drie voorzitterschappen zijn vastbesloten een meer geïntegreerde aanpak van de eengemaakte
markt te ontwikkelen door alle relevante beleidsmaatregelen en dimensies met elkaar te verbinden.
Daartoe zullen zij zich inzetten voor het verdiepen en versterken van de eengemaakte markt en haar
vier vrijheden, voor het wegnemen van resterende ongerechtvaardigde belemmeringen, met name
op het gebied van diensten, en voor het vermijden van nieuwe belemmeringen. Voorts zullen zij
bijdragen tot de ontwikkeling van een industriebeleid van de EU dat klaar is voor de toekomst,
waarbij rekening wordt gehouden met de geactualiseerde industriële strategie van de Commissie, en
de inspanningen aansturen om de groene en de digitale transities te ondersteunen. Daarnaast zullen
zij voortwerken aan het voorstel van de Commissie voor het pakket digitale diensten (de wet
digitale diensten en de wet digitale markten) om een eengemaakte markt voor digitale diensten te
versterken en te zorgen voor een veiligere onlineruimte en eerlijkere onlinemarkten. Samen met het
voorstel van de Commissie voor een algemene regelgeving betreffende productveiligheid zullen de
wet digitale markten en de wet digitale diensten ook de veiligheid van producten op de
eengemaakte markt, zowel online als offline, versterken.
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Wat betreft het uitstippelen van een ambitieus industriebeleid dat klaar is voor de toekomst,
acht het voorzitterschapstrio het belangrijk het regelgevingskader voor kleine en middelgrote
ondernemingen (kmo's) te verbeteren, de kwetsbaarheden als gevolg van de strategische
afhankelijkheid van derde landen van de Unie te verminderen, de Europese industrie op
middellange en lange termijn duurzamer, groener, mondiaal concurrerender en veerkrachtiger te
maken, en een wereldwijd gelijk speelveld te bevorderen. In dit verband is het trio vastbesloten
uitvoering te geven aan de kmo-strategie van de EU voor een duurzaam en digitaal Europa. Het zal
ook op zoek gaan naar manieren om de huidige en toekomstige productie- en toeleveringsketens
te diversifiëren; in voorkomend geval lokaal te produceren; te zorgen voor het aanleggen van
strategische voorraden; en gunstige productie- en investeringsvoorwaarden in de Unie te
bevorderen. Met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese klimaatwet
en Euratom zal het voorzitterschapstrio ook werk maken van transparante en inclusieve allianties,
strategische waardeketens en, indien nodig voor het verhelpen van marktfalen, van belangrijke
projecten van gemeenschappelijk Europees belang. Het voorzitterschapstrio is van mening dat een
goede handhaving van de mededingingsregels op mondiaal niveau van essentieel belang is en is
vastbesloten verder te werken aan het voorstel van de Commissie over buitenlandse subsidies die
de interne markt verstoren.
Zonder afbreuk te doen aan de effectieve handhaving van de regels betreffende de eengemaakte
markt en van het markttoezicht, zal het trio ook nieuwe richtingen voor de eengemaakte markt
verkennen om de bijdrage ervan aan de groene en de digitale transities te vergroten, en verder
werken aan de herziening van het kader voor mededinging en staatssteun.
De drie voorzitterschappen zullen bijzondere aandacht besteden aan de ontwikkeling van een
eerlijke en eenvoudige belastingheffing, in overeenstemming met de wereldwijd overeengekomen
normen, zonder ongerechtvaardigde belastingvrijstellingen; evenals aan de bestrijding van
belastingontduiking en belastingfraude. Zij vinden het belangrijk het belastingklimaat transparanter
te maken en de uitwisseling van relevante informatie in de EU en daarbuiten te versterken.
De versterking van de douane-unie is een andere belangrijke prioriteit en het trio zal de
doeltreffende uitvoering van het actieplan voor de douane-unie bevorderen.
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Tot slot zullen de drie voorzitterschappen nieuwe manieren zoeken om te investeren in de
verwerving, het behoud en de ontwikkeling van vaardigheden om de groene en de digitale transities
te vergemakkelijken, waarbij wordt geanticipeerd op de veranderende behoeften op de
arbeidsmarkt. Zij zullen ook blijven werken aan de uitvoering van de initiatieven die voortvloeien
uit alle aandachtsgebieden van het actieplan van de Commissie inzake intellectuele eigendom, opdat
EU-bedrijven de weg vinden naar economisch herstel en bijdragen aan het groene en digitale
leiderschap van de Unie op mondiaal niveau.
De digitale transformatie begeleiden en de voordelen ervan ten volle benutten
De drie voorzitterschappen zijn vastbesloten de digitale soevereiniteit van de Unie op een
onafhankelijke en open manier te waarborgen, culturele inhoud, een sterke mediasector en
betrouwbare industriële oplossingen te bevorderen en de cyberweerbaarheid en het reactievermogen
van de Unie te versterken. Zij zullen een robuust en innovatief digitaal ecosysteem voor bedrijven,
excellentie in onderzoek op het gebied van nieuwe technologieën en digitalisering van kmo's
ondersteunen. Digitale ontwikkeling mag geen afbreuk doen aan onze waarden, grondrechten en
veiligheid, en moet sociaal evenwichtig zijn.
Het bevorderen van de ontwikkeling van technologieën, waaronder supercomputers en
kwantumcomputing, blockchain, artificiële intelligentie en halfgeleiderchips, zal daartoe bijdragen.
Het trio acht het ook belangrijk om de internationale bewustmakingsinspanningen van zowel de
Unie als haar lidstaten te versterken met het oog op de bevordering van de digitale normen van de
EU en de ontwikkeling van mondiale digitale regels. Dit vereist nauwe samenwerking met
gelijkgestemde partners, zowel bilateraal als via de relevante fora en organisaties.
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De drie voorzitterschappen zullen een vervolg geven aan de mededeling van de Commissie
"Digitaal kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium", en vooral aan het werk
in verband met het regelgevingskader van de EU. Dit omvat voorbereidende werkzaamheden op het
gebied van digitale vaardigheden en onderwijs. Een van de belangrijkste doelstellingen is het
verbeteren van de toegang tot, het delen, bundelen en hergebruiken van gegevens, en het creëren
van een gelijk speelveld om innovatie, concurrentievermogen en culturele diversiteit te bevorderen.
In dit verband zal het trio de herziening van het regelgevingskader voor onlineplatforms afronden
om een veiligere digitale ruimte te creëren en de strijd tegen illegale online-inhoud op te voeren
door die platforms een grotere verantwoordelijkheid te geven. Het voorzitterschapstrio zal ook
voortwerken aan de voorstellen van de Commissie over Europese elektronische identiteit, de
AI-verordening en de datawet die er aankomt. Op cybergebied zal het trio de werkzaamheden
in verband met de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen, de veerkracht van kritieke
entiteiten en het instrumentarium voor cyberdiplomatie voortzetten. Het zal ook trachten het kader
voor het beheer van cyberbeveiligingscrises van de EU te verbeteren en gemeenschappelijke
cyberbeveiligingsnormen voor producten vast te stellen.
Een andere prioriteit is het aanpakken van de uitdagingen op het gebied van de internationale
belastingen op ondernemingen die voortvloeien uit de globalisering en de digitalisering van de
economie. In dit verband zijn de drie voorzitterschappen vastbesloten te werken aan de voorstellen
die naar verwachting door de Commissie zullen worden ingediend, na een akkoord in het Inclusief
Kader van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
Overeenkomstig het tijdschema van de OESO voor de uitvoering ervan zullen zij trachten zo
spoedig mogelijk overeenstemming over deze voorstellen te bereiken in de Raad.
Zij zullen ook bijdragen tot de vereenvoudiging en modernisering van de btw-regels van de Unie,
die beter aan digitale technologieën moeten worden aangepast.
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Verdiepen van de economische en monetaire unie, en problemen in verband met financiële
diensten, het vennootschapsrecht en corporate governance
Het trio is vastbesloten de economische en monetaire unie in al haar dimensies te verdiepen en zal
de internationale rol van de euro versterken en sterke, concurrerende en stabiele financiële markten
in de EU ontwikkelen. Het zal streven naar een meer innovatieve digitale financiële sector, de strijd
tegen witwassen en het financieren van terrorisme opvoeren en corporate governance duurzamer
maken. Het doel is onze strategische autonomie op economisch en financieel gebied te vergroten en
tegelijkertijd een open economie in stand te houden.
De drie voorzitterschappen zullen met name bijdragen tot de voltooiing van de bankenunie en tot de
totstandbrenging van een echte kapitaalmarktenunie. Zij zullen ook steun verlenen aan de
ontwikkeling van duurzame financiering, met inbegrip van de uitvoering van het taxonomiekader
van de EU, en efficiëntere en veerkrachtigere betalingssystemen.
Wat corporate governance betreft, zal het trio de vaststelling van zorgvuldigheidsverplichtingen met
betrekking tot mensenrechten en milieueffecten bevorderen en de ontwikkeling van EU-normen
voor duurzaamheidsrapportage door ondernemingen ondersteunen om een EU-model van
verantwoord ondernemen te bevorderen.
Versterken van de autonomie en het concurrentievermogen van de EU in de
ruimtevaartsector
De drie voorzitterschappen onderstrepen het belang van het versterken van functionele betrekkingen
tussen belangrijke EU-actoren voor een succesvolle uitvoering van het ruimtevaartprogramma
van de EU. Zij zullen onderzoek, ontwikkeling en industriële toepassingen ondersteunen, de
EU-vlaggenschipprogramma's Galileo en Copernicus wereldwijd promoten, mogelijke nieuwe
initiatieven ontwikkelen, met inbegrip van veilige ruimtegebaseerde connectiviteit, en voor
verantwoord gedrag in de ruimte blijven pleiten, met name binnen het kader van de Verenigde
Naties.
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Ondersteunen van onderzoek, onderwijs en onze jongeren
De drie voorzitterschappen zullen de besprekingen over de ontplooiing van de Europese
onderzoeksruimte voortzetten. Zij zullen bijdragen tot de vaststelling en uitvoering van onderzoeksen innovatiebeleid om de bestaande maatschappelijke en economische uitdagingen aan te pakken
ten voordele van de burgers van de Unie. Het doel is de onderzoeksinfrastructuur en de
(fundamentele, toegepaste en disruptieve) onderzoeksinspanningen in de Unie te versterken.
Het trio zal trachten de Europese onderwijsruimte verder te ontwikkelen, onder meer door
samenwerking en uitwisselingen in het kader van het Erasmus+-programma en de Europese
universiteiten, evenals het erkennen van de fundamentele rol van kwaliteitsinvesteringen in
onderwijs. In dit verband zal het voorzitterschapstrio blijven werken aan de vaardighedenagenda en
met name aan succesvol, inclusief en veilig digitaal onderwijs en de bevordering van digitale
vaardigheden in onderwijs en opleiding.
Het trio zal ook werk ten behoeve van jongeren ondersteunen, de dialoog met jongeren verbeteren
en hun deelname aan beleidsbeslissingen aanmoedigen. In dit verband zal het trio met name de
activiteiten bevorderen die tijdens het Europees Jaar van de jeugd in 2022 zijn gepland.
Voorts zullen de drie voorzitterschappen de inspanningen voor het herstel van de sportsector
steunen. Hiertoe zullen zij de rol van sport in de samenleving bevorderen, evenals zijn vermogen
om bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van de burgers en aan een meer inclusieve
samenleving.
De ontwikkeling van de regio's ondersteunen
De drie voorzitterschappen vinden het belangrijk om via het cohesiebeleid de convergentie tussen
de lidstaten en de regio's van de EU, evenals de territoriale ontwikkeling, te bevorderen. Dit proces
zal worden versterkt door de bijdragen van de synergieën en complementariteiten van de herstelen veerkrachtfaciliteit en andere toepasselijke instrumenten. Tegelijkertijd moet rekening worden
gehouden met de specifieke behoeften van ultraperifere, perifere, aan zee gelegen en grensregio's,
stedelijke gebieden en regio's in transitie, onder meer in het kader van de Europese Green Deal.
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Versterken van de consumentenbescherming
Met het oog op een betere consumentenbescherming zullen de drie voorzitterschappen zich inzetten
voor de aanpassing van het consumentenbeschermingsbeleid van de EU aan de uitdagingen van de
groene en de digitale transities en voor een aangehouden doeltreffend markttoezicht. In dat opzicht
zijn de bestrijding van namaak en het waarborgen van gelijke toegang tot kwaliteit van belang.
Cultuur op de voorgrond plaatsen
De drie voorzitterschappen zullen het nieuwe werkplan voor cultuur voorbereiden en beginnen uit
te voeren, met bijzondere aandacht voor het belang van cultuur voor de economie, voor de artistieke
vrijheid en voor de gevolgen van digitalisering voor cultuur. In dit verband zullen zij benadrukken
dat cultuur en de media het fundament van het Europese model zijn en zullen zij investeringen in
cultuur en cultureel erfgoed stimuleren.
Daarnaast zal het voorzitterschapstrio het belang onderstrepen van het waarborgen van een billijke
vergoeding voor scheppende kunstenaars en van een duurzaam klimaat voor onafhankelijke media.
Het trio zal met name een vervolg geven aan het actieplan voor de media en audiovisuele media.
Versterken en bevorderen van het toerisme in de EU
Het trio zal alles in het werk stellen om de voorwaarden te scheppen voor het herstel van de sector
na de door de COVID-19-pandemie veroorzaakte crisis, met inbegrip van de ontwikkeling van
nieuwe vormen van toerisme. Het zal daarbij ook ingaan op het thema duurzaamheid.
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IV.

BOUWEN AAN EEN KLIMAATNEUTRAAL, GROEN, RECHTVAARDIG EN
SOCIAAL EUROPA

Bouwen aan een klimaatneutraal en groen Europa
De drie voorzitterschappen zijn vastbesloten de EU tegen 2050 op weg te zetten naar klimaatneutraliteit om het economische concurrentievermogen te vergroten, meer banen te scheppen, en
welvaart en gezondheid te bevorderen. Zij zullen dit doen door werk te maken van het "Klaar voor
55"-pakket in overeenstemming met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs, onder meer
door inspanningen te blijven leveren om de temperatuurstijging tot 1,5 °C te beperken, zonder
iemand aan zijn lot over te laten. Zij zullen verder werken aan alle gerelateerde wetgevingsvoorstellen om de onderhandelingen met het Europees Parlement af te ronden, met name door het
ETS te versterken en een met de WTO verenigbaar mechanisme voor koolstofgrenscorrectie op te
zetten om koolstoflekkage te voorkomen. Deze inspanningen zullen van essentieel belang zijn om
de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de klimaattransitie te vergroten en een klimaatbestendige samenleving tot stand te brengen.
Er moet verder worden gewerkt aan het ondersteunen van de ontwikkeling van koolstofarme en
hernieuwbare energie, alle emissiearme technologieën, en het verhogen van de energie-efficiëntie
om de versterkte klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 en klimaatneutraliteit tegen 2050 ten
uitvoer te leggen, met de nadruk op technologische neutraliteit, het bevorderen van veerkracht en
innovatie en het waarborgen van een rechtvaardige transitie en energie tegen betaalbare prijzen.
De interne markt voor elektriciteit en gas moet worden voltooid en tegelijkertijd moet de veilige,
duurzame en niet-verstoorde aanvoer van strategische grondstoffen naar de Unie worden
gewaarborgd. Het voorzitterschapstrio zal een vervolg geven aan de te presenteren studies over de
werking van de gas- en elektriciteitsmarkten en de EU-ETS-markt. Het trio zal ook zijn steun geven
aan inspanningen voor de hoogwaardige renovatie van gebouwen op basis van een kosteneffectieve
en duurzame aanpak.
Het trio zal de transitie naar een gifvrij milieu en een circulaire economie, de ontwikkeling van
duurzame producten en een klimaatvriendelijkere en transparantere belasting van energieproducten
bevorderen. Het zal ook de bio-economie bevorderen en stimuleren, en daarbij ruimte laten voor
regionale en lokale verschillen, als een essentieel onderdeel van de verwezenlijking van de
Europese Green Deal en een sleutelelement in de transformatie naar een fossielvrije en
hulpbronnenefficiënte samenleving.
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De drie voorzitterschappen zijn vastbesloten natuur en biodiversiteit te beschermen door aangetaste
ecosystemen te herstellen, vorderingen te maken met de uitvoering van de biodiversiteitsstrategie
van de EU en de dringende opschaling van de herstelinspanningen voor beschadigde ecosystemen
op zee en op het land. Bij de uitvoering van de nieuwe EU-bosstrategie zijn de duurzaamheid en
multifunctionaliteit van de Europese bossen essentieel, met name via duurzaam bosbeheer en met
inachtneming van zowel de bevoegdheidsverdeling als de beginselen van subsidiariteit en
evenredigheid. Het is ook belangrijk de bossen buiten de EU te beschermen, met name door werk
te maken van een specifiek nieuw EU-instrument dat het risico op ontbossing en bosdegradatie
in verband met producten die in de EU in de handel worden gebracht, tot een minimum moet
beperken.
Het trio zal de transitie naar duurzame landbouw- en voedselsystemen ondersteunen door de
uitvoering van de "van boer tot bord"-strategie van de EU en het nieuwe gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB), waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende uitgangspunten,
omstandigheden en voorwaarden van de lidstaten, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel.
Het zal zich met name inzetten voor minder gebruik van pesticiden en meststoffen, voor
diergezondheid en dierenwelzijn, en voor biologische landbouw, door duidelijke en eenvoudige
voedselinformatie aan consumenten, en zo gezond voedsel voor de burgers van de Unie
waarborgen. Het trio zal een duurzaam en evenwichtig beheer van de visbestanden bevorderen, met
name in het kader van de betrekkingen van de EU met het Verenigd Koninkrijk. Het zal ook de
ontwikkeling van duurzame aquacultuur bevorderen.
Voorts bevestigen de drie voorzitterschappen hun voornemen om duurzaam, veilig, slim en digitaal
vervoer te ontwikkelen, over te schakelen op emissiearme en emissievrije mobiliteit, en
vervoerssystemen duurzamer, slimmer en veerkrachtiger te maken. Dit zal bijdragen tot de goede
werking van de interne markt en zal zorgen voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor
werknemers in de sector. Ook het verbeteren van de vervoersverbindingen in Europa blijft een
prioriteit.
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Het trio is tevens vastbesloten het klimaateffect in de bouw- en vastgoedsector te verminderen door
werk te maken van nieuwe initiatieven binnen de sector en een geïntegreerd maritiem beleid voor
de EU te bevorderen. Het zal de totstandbrenging van een Europese maritieme ruimte met hoge
ambities op sociaal en milieuvlak ondersteunen.
De inspanningen en resultaten van de Unie bij de opbouw van een klimaatneutraal en groen Europa
zullen als uitgangspunt blijven dienen om mondiale partners aan te moedigen haar voorbeeld te
volgen bij de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en de Agenda 2030.
Bouwen aan een rechtvaardig en sociaal Europa
Het trio acht het belangrijk om het Europees sociaal model te versterken. Tegen deze achtergrond
zal het de verdere uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten vergemakkelijken,
met name via wetgevende en niet-wetgevende werkzaamheden die op het niveau van de EU en
de lidstaten en via het Europees Semester moeten worden voortgezet. Het zal sociale inclusie
en opwaartse sociale convergentie bevorderen, met volledige inachtneming van de nationale
bevoegdheden en de verscheidenheid aan arbeidsmarktmodellen in de Unie, met name door op de
bres te staan voor eerlijke lonen en fatsoenlijke banen, minimuminkomensregelingen en sociale
dialoog. Daarnaast zal het trio ernaar streven de ontwikkeling van de sociale economie te stimuleren
met het oog op een betere integratie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
De drie voorzitterschappen zullen er ook naar streven dat de Unie toegerust is om de gevolgen van
demografische veranderingen op te vangen. Zij zullen bijzondere aandacht besteden aan ouderen
en personen met een handicap, wier rechten en inclusie in de arbeidsmarkt en de samenleving als
geheel van essentieel belang blijven. Zij zullen zich ook beijveren voor actief en gezond ouder
worden en voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van kinderopvang en langdurige
zorg, onder meer door meer steun voor formele en informele zorgverleners.
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Het trio is vastbesloten de arbeidsomstandigheden te verbeteren, onder meer in de digitale economie
en voor mensen die via platforms werken. Het zal stappen ondernemen om de veiligheid en
gezondheid op het werk te verbeteren en genderongelijkheden op de arbeidsmarkt aan te pakken,
onder meer door maatregelen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten en door de
bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen om werk, gezin en privéleven te
combineren. Het zal manieren ondersteunen waarbij mensen met een handicap beter op de
arbeidsmarkt worden geïntegreerd en waarbij hun potentieel beter wordt benut.
Voorts zullen de drie voorzitterschappen ernaar streven de opleiding, banencreatie en beroepsovergang te verbeteren, met name door de kansen te grijpen die worden geboden door de groene en
de digitale transitie en door het juiste gebruik van de structuurfondsen. In het licht van de bestaande
uitdagingen op de arbeidsmarkt zullen ook verdere maatregelen nodig zijn om arbeidsmarktbeleid
te ontwikkelen, alsook een cultuur van een leven lang leren (inclusief inspanningen voor een
individueel recht op een leven lang leren), en om de jeugdwerkloosheid te bestrijden, met name
door de mobiliteit van leerlingen. Het trio zal ook de vaardigheden op het gebied van digitalisering
en wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM) binnen de Unie en de ontwikkeling
van landelijke en afgelegen gebieden bevorderen.
Bouwen aan een Europa dat de gezondheid beschermt
Het trio zal de inspanningen op Europees niveau ten behoeve van een "één gezondheid"-benadering
opvoeren, met als doel de bescherming van de gezondheid van de EU-burgers te garanderen
alsmede het vermogen van de EU om op gezondheidsproblemen te reageren: van onderzoek tot
productie en door middel van betere coördinatie op EU-niveau als reactie op grensoverschrijdende
gezondheidsbedreigingen.
Het trio zal de onderhandelingen over het pakket Europese gezondheidsunie afronden en de
uitvoering ervan ondersteunen, met inbegrip van het voorstel over de HERA (de Europese autoriteit
voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied).
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De drie voorzitterschappen zullen blijven werken aan de beschikbaarheid van COVID-19-vaccins
en de toegang tot geneesmiddelen door te zorgen voor een robuustere toeleveringsketen voor
geneesmiddelen en steun te verlenen aan de modernisering van de wetgeving op het gebied van
geneesmiddelen op basis van de farmaceutische strategie voor Europa.
De drie voorzitterschappen zullen zich beijveren voor de versterking van het gezondheidsbeleid,
onder meer door zich te richten op maatregelen voor ziektepreventie en het propageren van gezonde
omgevingen en levensstijlen. Het trio zal zich met name richten op de uitvoering van het Europees
kankerbestrijdingsplan.
De drie voorzitterschappen zullen werken aan het voorstel van de Commissie voor de
totstandbrenging van een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens.
De drie voorzitterschappen zullen ook steun verlenen aan de "één gezondheid"-benadering door
verdere maatregelen ter bestrijding van antimicrobiële resistentie aan te moedigen en het EUactieplan tegen antimicrobiële resistentie te versterken.
De drie voorzitterschappen zullen bijdragen aan multilaterale maatregelen op het gebied van
gezondheid en steun verlenen aan inspanningen op het gebied van wereldwijde gezondheid,
voornamelijk in samenwerking met de WHO, om haar beter in staat te stellen mondiale
gezondheidsproblemen aan te pakken, alsook met andere betrokken VN-agentschappen.

V.

DE EUROPESE BELANGEN EN WAARDEN WERELDWIJD UITDRAGEN

De drie voorzitterschappen blijven zich inzetten voor de uitvoering van de strategische agenda
2019-2024 door een meer strategische koers te volgen en de EU beter in staat te stellen autonoom
op te treden teneinde haar belangen te beschermen, haar waarden en levenswijze hoog te houden
enmee vorm te geven aan de mondiale toekomst. De EU zal zich blijven opstellen als drijvende
kracht achter multilateralisme en een op regels gebaseerde internationale orde en daarbij openheid
en rechtvaardigheid en de nodige hervormingen waarborgen. Zij zal een steun zijn voor de VN en
belangrijke multilaterale organisaties.
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In een snel veranderende en onstabiele wereld zal het trio streven naar politieke eenheid en de inzet
van EU-instrumenten, en daarbij de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken
en veiligheidsbeleid ondersteunen en nauw samenwerken met de Commissie.
Multilateralisme verdedigen en bevorderen en reageren op grote uitdagingen en
internationale crises
Het trio bevestigt zijn vaste voornemen om multilateralisme en een op regels gebaseerde
internationale orde te bevorderen, waarbij het internationaal recht en de VN centraal staan. Het zal
ernaar streven de invloed van de Unie in het multilaterale stelsel te versterken om onze waarden en
belangen beter te verdedigen en te behartigen.
Het zal de eerbiediging van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat actief promoten.
Het bevorderen van diversiteit, gendergelijkheid, het volledig genot van alle mensenrechten door
vrouwen en meisjes, en de empowerment van vrouwen en meisjes, zal een prioriteit zijn in al het
externe optreden. De drie voorzitterschappen zullen streven naar de volledige uitvoering van het
EU-actieplan voor mensenrechten en democratie en het EU-genderactieplan (GAP) III, en gebruik
maken van alle desbetreffende instrumenten, waaronder de wereldwijde EU-sanctieregeling voor
de mensenrechten. Zij zullen tevens de eerbiediging van seksuele en reproductieve gezondheid en
rechten actief bevorderen en de agenda voor vrouwen, vrede en veiligheid volledig uitvoeren.
Het versterken van de capaciteit van de EU om het maatschappelijk middenveld, onafhankelijke
media en andere niet-gouvernementele actoren in derde landen te ondersteunen, blijft eveneens een
belangrijke prioriteit. Het trio zal de samenwerking met de Raad van Europa en de Organisatie voor
Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) op dit gebied intensiveren.
De drie voorzitterschappen zullen ervoor zorgen dat de Unie een leidende rol speelt bij het
aanpakken van mondiale uitdagingen, en bijzondere aandacht besteden aan de verdere ontwikkeling
van de Team Europa-aanpak. Noodsituaties, zoals pandemieën, brengen nieuwe uitdagingen met
zich mee. Het trio zal de veerkracht van de EU in de verf zetten door middel van wereldwijde
solidariteit, en een aanzienlijke bijdrage van de EU aan het wereldwijde herstel en de wereldwijde
uitwisseling van vaccins.
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Klimaatdiplomatie zal centraal staan in het buitenlands beleid en wordt een vast punt op de agenda
van alle grote topontmoetingen. Het trio zal ook de prioriteit handhaven die de EU in internationale
fora aan duurzame ontwikkeling toekent, met name in het kader van de Green Deal.
De EU zal ook meer aandacht moeten besteden aan de vraag welke invloed technologie heeft op de
plaats van Europa in de wereld en op de vraag hoe technologie een toereikende technologische en
wetenschappelijke rol kan blijven spelen om haar autonomie te waarborgen. Het trio zal de leidende
rol van de EU bij het vaststellen van normen bevorderen, met name op het gebied van opkomende
technologieën.
Het trio zal steun verlenen aan het vergroten van het vermogen van de EU en de lidstaten om aan
publieksdiplomatie en strategische communicatie te doen, en om desinformatie, manipulatie van
informatie en vijandige inmenging te bestrijden, ongeacht waar deze vandaan komt.
Het trio zal voorts de inspanningen aanmoedigen om de uitvoering en de doeltreffendheid van de
beperkende maatregelen van de EU te versterken, onder meer door ervoor te zorgen dat EU-burgers
en -bedrijven worden beschermd tegen vijandige en dwingende maatregelen van derde landen.
Bovendien zal de EU internationale crises en spanningen aanpakken door middel van een
alomvattende aanpak. Zij zal de internationale ontwikkelingen nauwlettend volgen en actief
betrokken zijn, onder meer via diplomatieke inspanningen.
Handel
De handel blijft een van de krachtigste motoren voor groei, die aan miljoenen mensen werk biedt en
bijdraagt tot welvaart. De drie voorzitterschappen willen mee vorm geven aan het nieuwe systeem
van mondiaal economisch bestuur op basis van een ambitieuze en evenwichtige vrijhandelsagenda
waarin de WTO centraal staat, aangevuld met een bilaterale handelsagenda, en tegelijkertijd de
Europese Unie beschermen tegen oneerlijke praktijken en misbruik, alsook zorgen voor
wederkerigheid.
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De drie voorzitterschappen zullen zich inzetten voor een robuust handelsbeleid van de Unie, in
overeenstemming met de Agenda 2030 en de Overeenkomst van Parijs, en memoreren dat de
Commissie in dit verband een evaluatie van het handelsbeleid heeft ingediend. Het ondersteunen
van de groene en de digitale transitie van de EU en het bevorderen van veerkrachtigere,
gediversifieerde en verantwoordelijke waardeketens blijven in dit verband kernprioriteiten.
Voorts zal het trio inspanningen leveren om de WTO in haar verschillende onderdelen te helpen
hervormen en om de naleving van de multilaterale handelsregels te versterken. Het zal wederzijds
voordelige partnerschappen ontwikkelen die bijdragen tot de verwezenlijking van de economische
en duurzaamheidsdoelstellingen van de EU. Het zal streven naar een efficiënte uitvoering en actieve
handhaving van de bestaande handelsovereenkomsten met onze partners. Het zal ook een gelijk
speelveld bevorderen door de ontwikkeling van autonome instrumenten van de EU, zoals het
instrument voor internationale overheidsopdrachten of de controle van buitenlandse subsidies op
de interne markt.
Betrekkingen met de partners
Om haar doelstellingen te verwezenlijken, moet de EU samenwerken met iedereen die deze deelt,
met inbegrip van haar strategische partners en gelijkgestemde partners. In dit verband bevestigen de
drie voorzitterschappen dat zij vastbesloten zijn de betrekkingen van de Unie te ontwikkelen in het
licht van haar waarden, beginselen en belangen.
Het nabuurschap van de EU
Het trio zal een strategische aanpak ten aanzien van de Westelijke Balkan ten uitvoer leggen.
Het zal aandacht besteden aan de vooruitgang van de economische integratie tussen de landen
onderling, het herstel en de voortgezette verstrekking van veiligheid door de EU. Het zal het
toetredingsproces voortzetten in overeenstemming met de verbeterde uitbreidingsmethode, door
steun te verlenen aan diepgaande en transformatieve hervormingen op belangrijke gebieden zoals
de rechtsstaat, democratische instellingen, vrije media en economie. Het trio zal ernaar streven
de regelmatige politieke dialoog met de regio nieuw leven in te blazen en te versterken. In 2022
zal een top EU-Westelijke Balkan worden gehouden.
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Het trio zal het strategisch partnerschap met het zuidelijk nabuurschap vernieuwen, versterken en
verder ontwikkelen. Het trio zal de uitvoering ondersteunen van de toezeggingen die zijn gedaan op
de top van het Oostelijk Partnerschap van 2021 en van de hervormingsagenda's van de
partnerlanden, zoals vastgelegd in hun respectieve overeenkomsten met de EU.
De EU heeft een strategisch belang bij een stabiele en veilige omgeving in het oostelijke
Middellandse Zeegebied en streeft naar coöperatieve en wederzijds voordelige betrekkingen met
Turkije, op basis van het door de Europese Raad vastgestelde kader.
Het trio zal de uitvoering van de vijf leidende beginselen van de betrekkingen met Rusland
ondersteunen, overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van juni 2021.
De drie voorzitterschappen zullen de samenwerking via de OVSE bevorderen om de veiligheid en
stabiliteit in Europa te vergroten en daarbij ten volle gebruik te maken van het potentieel van de
OVSE.
De samenwerking met de landen van de Europese Economische Ruimte (EER)/Europese
Vrijhandelsassociatie (EVA) (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) op alle gebieden van
wederzijds belang zal worden voortgezet. Het doel van het voorzitterschapstrio is ook aanzienlijke
vooruitgang te boeken met het oog op de afsluiting van de onderhandelingen over een
associatieovereenkomst met Andorra, Monaco en San Marino. Het zal ook de lopende
herbeoordeling van de betrekkingen tussen de EU en Zwitserland voortzetten.
Het trio zal waakzaam blijven met betrekking tot de volledige uitvoering van de handels- en
samenwerkingsovereenkomst EU-VK en het terugtrekkingsakkoord. Het zal verder werken aan het
wetgevingsvoorstel van de Commissie betreffende de interne modaliteiten van de Unie voor de
aanpassing van autonome maatregelen waarin de handels- en samenwerkingsovereenkomst
voorziet.
Afrika
Het trio wijst andermaal op de noodzaak om alomvattende en wederzijds voordelige
partnerschappen met Afrika te ontwikkelen.
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De top EU-Afrikaanse Unie (AU) in februari 2022 zal gericht zijn op het vernieuwen en verdiepen
van het partnerschap om gezamenlijk een ruimte van solidariteit, veiligheid en welvaart te
ontwikkelen waarin de gebieden, bevolkingen en organisaties van beide continenten worden
samengebracht. Met de bevordering van gedeelde waarden als uitgangspunt omvatten de
belangrijkste prioriteiten veiligheid en samenwerking op het gebied van defensie, alsook duurzame
en inclusieve economische ontwikkeling, met inbegrip van het herstel van de COVID-19-pandemie.
Het trio zet zich met name in voor de uitvoering van de EU-Sahel-strategie en de EU-strategie voor
de Hoorn van Afrika.
Noord-, Midden- en Zuid-Amerika
Het trio zal een sterk, wederzijds voordelig strategisch langetermijnpartnerschap met de Verenigde
Staten ondersteunen, in overeenstemming met de conclusies van de Raad van 7 december 2020,
en uitvoering geven aan de gezamenlijke trans-Atlantische agenda met de Verenigde Staten, die is
opgesteld op basis van de top EU-VS van 15 juni 2021, onder meer in het kader van de Handelsen Technologieraad. Het trio zal ook het strategisch partnerschap met Canada verder verdiepen.
Het trio zal de betrekkingen met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied ondersteunen door middel
van EU-engagement op hoog niveau en samenwerking met subregionale organisaties, alsook
strategische en andere partners.
Azië-Stille Oceaan
Het voorzitterschapstrio zal zorgen voor de uitvoering van de door de Europese Raad goedgekeurde
veelzijdige aanpak inzake de betrekkingen met China. Daarbij wordt rekening gehouden met het
behoud van de eenheid van de EU.
Wat de betrekkingen van de EU met India betreft, zal het trio de uitvoering van de verklaring
EU-India van 8 mei 2021 ondersteunen, en met name de hervatting door de Commissie van de
onderhandelingen over ambitieuze overeenkomsten inzake handel, investeringsbescherming en
geografische aanduidingen.
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Het trio zal ook de uitvoering van de EU-strategie voor samenwerking in de Indo-Pacifische regio
ondersteunen, naar aanleiding van de conclusies van de Raad en de gezamenlijke mededeling die de
Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger op 16 september 2021 hebben gepubliceerd,
met name op het gebied van mensenrechten, duurzame ontwikkeling en connectiviteit, veiligheid en
defensie, en toeleveringsketens. Het trio zal ook de samenwerking met gelijkgezinde landen verder
verdiepen.
Ter gelegenheid van de 45e verjaardag van de betrekkingen tussen de EU en de Asean is een
plechtige en inaugurele top EU-Asean gepland. Het trio zal ook de dialoog en samenwerking
ondersteunen via de Ontmoeting Azië-Europa (ASEM).
Connectiviteit
Het trio zal de strategische aanpak van de EU inzake connectiviteit wereldwijd ondersteunen,
op basis van de Global Gateway-connectiviteitsstrategie.
Ontwikkeling en humanitaire hulp
Het trio wil de internationale partnerschappen voor ontwikkeling versterken door middel van de
tenuitvoerlegging van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale
samenwerking (NDICI – Europa in de wereld), en de bevordering van de Europese financiële
architectuur voor ontwikkeling. Het trio zal zich met name toespitsen op een groen en inclusief
mondiaal herstel, het aanpakken van de gevolgen van COVID-19, en het vergroten van de
veerkracht en het investeren in menselijke ontwikkeling.
Het trio zal de uitvoering van de Agenda 2030 en de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
(SDG's) versnellen, waar nodig volgens een Team-Europa-benadering. Het trio zal ernaar streven
het verband tussen stabiliserings-, humanitaire en ontwikkelingsactiviteiten te versterken.
Het versterken van doeltreffende ontwikkelingssamenwerking blijft een belangrijke prioriteit, met
bijzondere nadruk op corruptiebestrijding.
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Op het gebied van humanitaire hulp zullen de drie voorzitterschappen de leidende rol van de Unie
bevorderen en hun inspanningen opvoeren om een principieel en efficiënt optreden voor te staan.
Veiligheid en defensie
Het trio herhaalt dat de EU, geconfronteerd met grotere mondiale instabiliteit, meer
verantwoordelijkheid moet nemen voor haar veiligheid.
De drie voorzitterschappen streven ernaar uiterlijk in maart 2022 een doortastend en uitvoerbaar
strategisch kompas goed te keuren om de verdere uitvoering van het ambitieniveau van de EU op
het gebied van veiligheid en defensie met betrekking tot crisisbeheersing, veerkracht, vermogens en
partnerschappen te verbeteren en te sturen. Zij zullen ernaar streven dat het strategisch kompas en
de resultaten daarvan volgens het overeengekomen tijdschema worden uitgevoerd.
Het voorzitterschapstrio is vastbesloten het GVDB te versterken met als doel de rol van de EU als
verantwoordelijke, bekwame en betrouwbare actor en mondiale partner voor vrede en veiligheid te
handhaven.
De drie voorzitterschappen zullen ondersteuning bieden aan responsieve, robuuste en flexibele
Europese missies en operaties en aan nauwere samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten,
alsook aan de ontwikkeling van koppelingen tussen de operationele inzet van de lidstaten en civiele
en militaire GVDB-missies en -operaties. Het trio zal zorgen voor een robuuste uitvoering van de
Europese Vredesfaciliteit, overeenkomstig het besluit van de Raad van maart 2021.
Het trio zet zich in voor het bevorderen van veiligheids- en defensiepartnerschappen met
internationale en regionale partnerorganisaties, met name voor sterkere samenwerking tussen de EU
en de NAVO en betere samenwerking tussen de EU en de VN op basis van overeengekomen
kaders, en voor verdere ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen met partnerlanden, volgens een
meer strategische en op maat gesneden aanpak. Wat de samenwerking tussen de EU en de NAVO
betreft, blijft het trio vastbesloten werk te maken van de gezamenlijke verklaringen op dit gebied.
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De drie voorzitterschappen zullen zich er blijven voor beijveren dat het pact inzake het civiele
GVDB tegen het begin van de zomer van 2023 volledig wordt uitgevoerd en dat de basis wordt
gelegd voor een ambitieus civiel GVDB in de komende jaren.
Het trio zal bovendien zorgen voor meer samenhang tussen de defensie-initiatieven van de EU: de
permanente gestructureerde samenwerking (PESCO), de gecoördineerde jaarlijkse evaluatie inzake
defensie (CARD) en het nieuwe Europees Defensiefonds. Deze initiatieven moeten ook worden
uitgevoerd om kritieke vermogenstekorten en strategische afhankelijkheid te verminderen, met
name wat opkomende en disruptieve technologieën en kritieke waardeketens betreft. Dit zal de weg
vrijmaken voor een versterkte Europese technologische en industriële defensiebasis.
Er moet ook verder worden gewerkt aan het versterken van de weerbaarheid van de Unie en de
lidstaten en hun vermogen om hybride dreigingen, waaronder desinformatie en manipulatie van
informatie, het hoofd te bieden. Het trio zal de lopende werkzaamheden voor de ontwikkeling van
een toolbox tegen hybride dreigingen voortzetten.
Voorts blijven het veiligstellen van de toegang van de Unie tot de global commons (met inbegrip
van de ruimte, cyberspace, het luchtruim en de volle zee), met inbegrip van verdere strategische
beschouwingen over de ruimte- en de veiligheids- en defensiedimensie van de EU, en een
verbeterde militaire mobiliteit in de hele Unie belangrijke prioriteiten. Het trio zal tevens de
bijdrage van de EU aan de maritieme veiligheid verder versterken, met name door actualisering van
de EU-strategie, alsook door de verdere ontwikkeling van het concept van gecoördineerde
maritieme aanwezigheid en de samenwerking met kuststaten.

14441/21
BIJLAGE

27
GIP

NL

