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české a švédske predsedníctvo a vysoký predstaviteľ, predseda Rady pre zahraničné veci.
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PRÍLOHA
Program

I.

ÚVOD

Tri predsednícke krajiny – Francúzsko, Česká republika a Švédsko – sa budú spoločne usilovať
nájsť riešenia budúcich otázok a úloh. Kríza, ktorú vyvolala pandémia COVID-19, je nevídanou
výzvou. Trojica predsedníctiev urobí všetko potrebné na to, aby Únia dokázala prekonať
hospodársky a sociálny otras. Tento cieľ dosiahne realizáciou plánu obnovy, najmä investíciami
do zelenej a digitálnej transformácie, oživením jednotného trhu, posilnením odolnosti,
konkurencieschopnosti a konvergencie EÚ a zabezpečením koordinácie hospodárskych politík
v súlade s tempom a silou oživenia v záujme posilnenia Európskej únie vrátane hospodárskej
a menovej únie. Predsednícke trio je v rámci uvedeného úsilia odhodlané chrániť práva občanov
a občianok Únie a presadzovať jej hodnoty.
Priority stanovené v strategickom programe na roky 2019 – 2024 sú naďalej plne relevantné.
Pandémia a jej dôsledky zároveň niektoré výzvy posilnili a urýchlili a EÚ na ne musí reagovať.
Trojica predsedníctiev sa preto bude snažiť ich riešiť.
Medzi výzvami, ktoré sa objavili nedávno, si osobitnú pozornosť zasluhuje zdravie. Súčasná
pandémia poukázala na to, že v tejto oblasti potrebujeme silnú európsku zdravotnú úniu a lepšiu
koordináciu na úrovni EÚ: ohrozenie zdravotných systémov jednotlivých členských štátov možno
cítiť aj za jeho hranicami.
Trojica predsedníctiev tiež považuje za dôležité dodať nový impulz vzťahom so strategickými
partnermi vrátane našich transatlantických partnerov a rozvíjajúcich sa mocností. Tieto vzťahy
sú kľúčovým prvkom silnej zahraničnej politiky.
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Predsednícke trio sa tiež bude usilovať dosiahnuť schválenie Strategického kompasu a vykonávať
ho, a tým dosiahnuť dôraznejšiu a na výsledky orientovanú spoločnú bezpečnostnú a obrannú
politiku (SBOP).
Konferencia o budúcnosti Európy
Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá sa začala 9. mája 2021 v Štrasburgu, prináša občanom
a občiankam jedinečnú príležitosť vyjadriť sa k tomu, čo je pre nich dôležité. Poskytuje nový
priestor na diskusiu s občanmi o výzvach a prioritách Európy.
Počas takmer 10 mesiacov sa v rámci národných a európskych panelových diskusií občanov
a plenárnych zasadnutí konferencie o budúcnosti Európy budú preberať príspevky obyvateľstva,
najmä mládeže, pričom tento proces má za cieľ priniesť odporúčania o budúcich politikách
a ambíciách Únie. Francúzsko, Česká republika a Švédsko sa v snahe dosiahnuť úspech konferencie
budú v rámci výkonnej rady spolu usilovať propagovať občiansku angažovanosť, a tým aj
konkrétnejšie občianstvo Únie.
Trio zároveň zabezpečí, aby sa činnosť konferencie zamerala na oblasti, v ktorých má Únia
právomoc konať, alebo kde by jej činnosť bola prínosom pre jej občanov a občianky.
Tri predsedníctva v úlohe členov či pozorovateľov vo výkonnej rade do marca 2022 prispejú
k príprave správy o výsledkoch rôznych činností a občianskych odporúčaniach. Na základe
politických záverov konferencie ich potom začnú podľa potreby vykonávať.
Viacjazyčnosť
Trio považuje za nevyhnutné rešpektovať viacjazyčnosť. V snahe zohľadniť jazykovú rozmanitosť
členských štátov a zblížiť ľudí z rozličných jazykových prostredí bude podporovať viacjazyčnosť,
ako aj prekladateľské a tlmočnícke služby a takisto bude nabádať ľudí, aby sa učili cudzie jazyky.
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II.

OCHRANA OBČANOV A SLOBÔD

Rešpektovanie a ochrana spoločných hodnôt EÚ: demokracia, právny štát a základné práva
Tri predsedníctva sú odhodlané pomocou rôznych zavedených mechanizmov presadzovať hodnoty
EÚ a posilňovať právny štát v Únii. Patrí sem účinné vykonávanie dialógu o právnom štáte v Rade
na základe výročnej správy o právnom štáte a nové nariadenie o všeobecnom režime podmienenosti
na ochranu rozpočtu EÚ.
Trio je takisto odhodlané posilniť pluralitu médií a európsku demokraciu. Preskúma návrhy
Komisie zamerané na ochranu integrity volieb, podporu demokratickej účasti, dosiahnutie väčšej
transparentnosti platenej politickej reklamy a na podporu slobody médií. Bude tiež pokračovať
v práci na akčnom pláne pre európsku demokraciu vrátane boja proti hybridným hrozbám,
škodlivým kybernetickým aktivitám a dezinformáciám, najmä vo volebných procesoch. V tejto
súvislosti bude rozvíjať ďalšie úvahy aj konkrétne iniciatívy na preukázanie solidarity medzi
členskými štátmi a zabezpečí, aby orgány presadzovania práva a justičné orgány mohli vykonávať
svoje zákonné právomoci online aj offline.
Trio sa bude angažovať pri posilňovaní ochrany občanov EÚ, ktorí cestujú do zahraničia
a zdržiavajú sa v zahraničí, najmä tým, že preskúma pravidlá konzulárnej ochrany.
Trojica predsedníctiev bude podporovať rodovú rovnosť a v tejto oblasti sa bude usilovať posilniť
ekonomické postavenie žien a vystupovať proti rodovým stereotypom v snahe dosiahnuť, aby sa
stratégia Únie v oblasti rodovej rovnosti na roky 2020 – 2025 stala realitou pre všetkých. Takisto
bude pokračovať v rokovaniach o iniciatíve Komisie v oblasti rodovo motivovaného násilia.
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Pokiaľ ide o boj proti všetkým formám diskriminácie a presadzovanie rovnakých príležitostí, trio
bude venovať osobitnú pozornosť stratégii EÚ pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025,
akčnému plánu EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025 a stratégii v oblasti práv osôb so zdravotným
postihnutím na roky 2021 – 2030. Preskúma tiež, či sú prípadne potrebné ďalšie opatrenia.
Okrem toho sa bude trojica predsedníctiev usilovať intenzívnejšie predchádzať antisemitizmu
vo všetkých jeho formách a bojovať proti nemu, pričom bude vychádzať zo stratégie boja proti
antisemitizmu a podpory židovského života v EÚ na roky 2021 – 2030.
Trojica predsedníctiev sa bude usilovať dosiahnuť na úrovni EÚ lepšiu ochranu detí, najmä pred
chudobou, sexuálnym zneužívaním vrátane zneužívania online a zabezpečiť, aby deti mali
vo všetkých aspektoch svojho života rovnaké práva a príležitosti.
Takisto sa bude snažiť presadiť účinnú ochranu zraniteľných dospelých, ktorí nie sú schopní
dohliadať na vlastné záujmy.
Migrácia, schengenský priestor, policajná a justičná spolupráca
Trojica predsedníctiev má v úmysle posilniť schengenský priestor ako priestor voľného pohybu bez
vnútorných hraníc. Na to je nevyhnutné účinne chrániť vonkajšie hranice, posilniť schengenský
hodnotiaci mechanizmus a zlepšiť správu vecí verejných.
Trio bude pokračovať v práci na pakte o migrácii a azyle, pričom sa bude snažiť o pokrok pri
príprave plne funkčnej a komplexnej azylovej a migračnej politiky. Zabezpečí, aby sa do uvedenej
prípravy v plnej miere zapojili všetky príslušné agentúry a nástroje. Pokiaľ ide o vnútorný rozmer,
nevyhnutné je dosiahnuť dohodu založenú na rovnováhe zodpovednosti a solidarity. Trojica
predsedníctiev podporí snahy o zabránenie stratám na životoch a zabezpečí medzinárodnú ochranu
osobám, ktoré ju potrebujú. V snahe postupovať proti nelegálnej migrácii a obchodovaniu s ľuďmi,
zabezpečiť účinné návraty a plné vykonávanie dohôd a dojednaní o readmisii bude naďalej
prehlbovať spoluprácu Únie s krajinami pôvodu a tranzitu, pričom využije príslušné páky.
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Trojica predsedníctiev vyvinie maximálne úsilie na posilnenie bezpečnosti Únie. Predovšetkým
bude rázne bojovať proti všetkým formám terorizmu, radikalizácie a násilného extrémizmu a zlepší
úsilie o lepšiu ochranu obetí terorizmu.
Trojica predsedníctiev zabezpečí, aby sa pokračovalo v iniciatíve na rozšírenie zoznamu trestných
činov EÚ podľa článku 83 ods. 1 ZFEÚ s cieľom pripraviť rozhodnutie Rady, ktoré by Komisii
umožnilo predložiť legislatívnu iniciatívu zameranú na kriminalizáciu nenávistných prejavov
a trestných činov z nenávisti.
Trojica predsedníctiev prispeje k boju proti organizovanej trestnej činnosti, najmä obchodovaniu
s ľuďmi, drogami a zbraňami, bude riešiť otázky prania špinavých peňazí a vymáhania majetku
a bude pokračovať v práci na predchádzaní trestným činom proti kultúrnemu dedičstvu a boji proti
trestným činom proti životnému prostrediu.
V tejto súvislosti je tiež dôležité identifikovať a narušiť vysokorizikové zločinecké siete pôsobiace
v EÚ a zlepšiť bezpečnosť prostredníctvom zavádzania a interoperability informačných systémov
Únie. Na to, aby orgány presadzovania práva a justičné orgány mohli vykonávať svoje zákonné
právomoci v oblasti boja proti trestnej činnosti, by mali mať možnosť uchovávať príslušné údaje
a získať k nim prístup. Cieľom trojice predsedníctiev je dosiahnuť dohodu o právnych predpisoch,
ktorými sa zabezpečí účinný a priamy prístup justičných orgánov v rámci EÚ k elektronickým
dôkazom. V tejto súvislosti bude trio tiež podporovať výskum a inováciu, ktoré by mohli poskytnúť
orgánom presadzovania práva primerané nástroje na účinný boj proti trestnej činnosti a zároveň
zabezpečiť ochranu základných práv v plnom súlade s Chartou základných práv Európskej únie
a acquis v oblasti ochrany údajov.
Posilní aj elektronickú justíciu a podporí rozvoj digitálnej výmeny informácií medzi justičnými
orgánmi. Okrem toho bude predsednícke trio pracovať na návrhu nového právneho nástroja
o odovzdávaní trestného konania.
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Krízové riadenie a civilná ochrana
Trojica predsedníctiev je odhodlaná zlepšiť solidaritu, pripravenosť a účinnosť reakcie v rámci
krízového riadenia pri katastrofách, či už prírodných, spôsobených človekom alebo v oblasti
zdravia. Zohľadní pritom cezhraničné závislosti a zraniteľné miesta, nové riziká, ako aj vplyv
zmeny klímy a bude sa venovať narastajúcim výzvam v oblasti krízového riadenia a odolnosti
kritickej infraštruktúry.
Predsednícke trio je predovšetkým odhodlané zvýšiť na základe ponaučení z pandémie ochorenia
COVID-19 kolektívnu pripravenosť Únie, jej schopnosť reakcie a odolnosť voči budúcim krízam.

III. ROZVOJ NAŠEJ HOSPODÁRSKEJ ZÁKLADNE: EURÓPSKY MODEL
BUDÚCNOSTI
Skutočné oživenie ekologického a udržateľného rastu
Trojica predsedníctiev zdôrazňuje, že je zásadne dôležité vykonávať národné plán podpory obnovy
a odolnosti a ďalšie dočasné nástroje zavedené v rámci krízy vyvolanej pandémiou COVID-19,
a tým podporiť obnovu hospodárstiev EÚ. Únia by mala investovať do zelenej a digitálnej
transformácie a obnoviť základ pre dlhodobý udržateľný a inkluzívny rast. Posilní sa tým súdržnosť
v Únii a dosiahne sa vzostupná konvergencia našich hospodárstiev.
V tejto súvislosti sa trojica predsedníctiev zameria na zabezpečenie úspešného vykonávania
viacročného finančného rámca (VFR) a programu NextGenerationEU. Predsedníctva budú najmä
pokračovať v práci týkajúcej sa plánu nových vlastných zdrojov v súlade s požiadavkou, ktorá
vzišla zo zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020, a zaručia účinné a efektívne riadenie VFR
a balíka opatrení na obnovu.
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Okrem toho sa trio zaviazalo vykonávať európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík,
a to aj v spojení s prijatými plánmi obnovy a odolnosti. Nadviaže tiež na preskúmanie
hospodárskych záležitostí, ktoré vypracovala Komisia.
Pokiaľ ide o ročný rozpočet EÚ, trojica predsedníctiev zaručí hladký proces jeho prijímania
a plnenia a zároveň podporí ďalšie zlepšenia výkonnostného rámca rozpočtu EÚ.
Posilnenie jednotného trhu a rozvoj asertívnej, komplexnej a koordinovanej priemyselnej
politiky na podporu rastu a inovácií
Trojica predsedníctiev je odhodlaná prepojiť všetky príslušné politiky a dimenzie, a tak rozvinúť
integrovanejší prístup k jednotnému trhu. Preto bude podporovať prehlbovanie a posilňovanie
jednotného trhu a jeho štyroch slobôd, odstraňovanie zvyšných neopodstatnených prekážok, najmä
v oblasti služieb, a potrebu nevytvárať nové. Okrem toho sa zapojí do navrhovania priemyselnej
politiky EÚ pripravenej na budúcnosť, pričom zohľadní aktualizovanú priemyselnú stratégiu
Komisie a usmerní kroky tak, aby viedli k podpore zelenej a digitálnej transformácie. Taktiež sa
bude ďalej zaoberať návrhom Komisie týkajúcim sa balíka digitálnych služieb (akt o digitálnych
službách a akt o digitálnych trhoch) v snahe posilniť jednotný trh s digitálnymi službami a vytvoriť
bezpečnejší online priestor a spravodlivejšie online trhy. Uvedené akty spolu s návrhom Komisie
týkajúcim sa nariadenia o všeobecnej bezpečnosti výrobkov tiež zlepšia bezpečnosť výrobkov
na jednotnom trhu, a to online aj offline.
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Pokiaľ ide o návrh ambicióznej priemyselnej politiky pre budúcnosť, predsednícke trio považuje
za dôležité zlepšiť regulačný rámec pre MSP, znížiť zraniteľnosť v dôsledku strategickej závislosti
Únie od tretích krajín, dosiahnuť v strednodobom a dlhodobom horizonte vyššiu udržateľnosť,
ekologickosť, globálnu konkurencieschopnosť a odolnosť európskeho priemyslu a podporovať
rovnaké podmienky na celosvetovej scéne. V tejto súvislosti je odhodlaná vykonávať stratégiu EÚ
pre MSP pre udržateľnú a digitálnu Európu. Preskúma aj spôsoby diverzifikácie súčasných
a budúcich výrobných a dodávateľských reťazcov s cieľom vyrábať vo vhodných prípadoch
na miestnej úrovni, zabezpečiť tvorbu strategických zásob a podporiť priaznivé podmienky pre
výrobu a investície v Únii. Trio bude plniť ciele európskeho právneho predpisu v oblasti klímy
a Euratomu, pričom hodlá tiež napredovať v oblasti vytvárania transparentných a inkluzívnych
spojenectiev, strategických hodnotových reťazcov a prípadne aj v oblasti prekonávania zlyhaní trhu
a dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu. Nazdáva sa, že je potrebné riadne
presadzovať pravidlá hospodárskej súťaže na globálnej úrovni a je odhodlané ďalej rozpracovať
návrh Komisie o zahraničných subvenciách narúšajúcich vnútorný trh.
Predsednícka trojica zabezpečí účinné presadzovanie pravidiel jednotného trhu a dohľadu nad
trhom a zároveň bude skúmať nové smerovanie jednotného trhu, vďaka ktorému by mohol
intenzívnejšie prispieť k zelenej a digitálnej transformácii, a bude pokračovať v revízii rámca
hospodárskej súťaže a štátnej pomoci.
Trojica predsedníctiev bude venovať osobitnú pozornosť rozvoju spravodlivého a jednoduchého
zdaňovania v súlade s globálne dohodnutými normami bez neodôvodnených daňových výnimiek
a boju proti daňovým únikom a daňovým podvodom. Považuje za dôležité zvýšiť transparentnosť
daňového prostredia a posilniť výmenu relevantných informácií v EÚ aj mimo nej. Ďalšou
dôležitou prioritou je posilnenie colnej únie a trio bude podporovať účinné vykonávanie akčného
plánu colnej únie.

14441/21
PRÍLOHA

ka/ICB/ib
GIP

9

SK

Trojica predsedníctiev bude tiež hľadať nové spôsoby investovania do získavania, uchovávania
a rozvoja zručností, ktoré uľahčia ekologickú a digitálnu transformáciu a bude sa usilovať predvídať
vyvíjajúce sa potreby na trhu práce. Takisto sa bude naďalej venovať vykonávaniu iniciatív
vyplývajúcich zo všetkých oblastí akčného plánu Komisie pre oblasť duševného vlastníctva
s cieľom nasmerovať podniky EÚ na cestu smerom k hospodárskej obnove a vedúcemu postaveniu
Únie v oblasti ekologických a digitálnych technológií na celosvetovej úrovni.
Sprevádzanie digitálnej transformácie a plné využitie jej prínosov
Uvedené tri predsedníctva sú odhodlané nezávislým a otvoreným spôsobom zabezpečiť digitálnu
suverenitu Únie, podporovať kultúrny obsah a silný mediálny sektor, spoľahlivé priemyselné
riešenia a posilňovať kybernetickú odolnosť Únie a jej schopnosť reakcie. Podporia silný
a inovatívny digitálny ekosystém pre podniky, excelentnosť vo výskume nových technológií
a digitalizáciu MSP. Digitálny rozvoj musí chrániť naše hodnoty, základné práva a bezpečnosť
a musí byť sociálne vyvážený.
K splneniu tohto cieľa prispeje podpora rozvoja technológií vrátane superpočítačov a kvantovej
výpočtovej techniky, blockchainu, umelej inteligencie a polovodičových čipov. Predsednícke trio
tiež považuje za dôležité posilniť medzinárodné osvetové úsilie Únie a jej členských štátov
zamerané na propagáciu digitálnych noriem EÚ a rozvoj globálnych digitálnych pravidiel. Na to je
potrebná úzka spolupráca s podobne zmýšľajúcimi partnermi, a to dvojstranne, ako aj
prostredníctvom príslušných fór a organizácií.
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Tri predsedníctva nadviažu na oznámenie Komisie s názvom Digitálny kompas do roku 2030:
digitálne desaťročie na európsky spôsob, a najmä sa budú usilovať dosiahnuť pokrok v regulačnom
rámci EÚ. Tu sa budú venovať aj príprave v oblasti digitálnych zručností a vzdelávania. Jedným
z hlavných cieľov je zlepšiť prístup k údajom, ich zdieľanie, zhromažďovanie a opakované použitie
a zároveň vytvoriť rovnaké podmienky na podporu inovácie, konkurencieschopnosti a kultúrnej
rozmanitosti. V tejto súvislosti dokončí trojica predsedníctiev revíziu regulačného rámca pre online
platformy, ktorou sa má posilniť zodpovednosť platforiem v snahe vytvoriť bezpečnejší digitálny
priestor a zintenzívniť boj proti nezákonnému obsahu na internete. Naďalej sa bude venovať aj
návrhom Komisie týkajúcim sa európskej elektronickej identity, aktu o umelej inteligencii
a pripravovaného aktu o údajoch. V oblasti kybernetickej bezpečnosti bude napredovať v práci
na bezpečnosti sietí a informačných systémov, odolnosti kritických subjektov a súbore nástrojov
kybernetickej diplomacie. Takisto sa bude usilovať zlepšiť rámec krízového riadenia kybernetickej
bezpečnosti EÚ a stanoviť spoločné normy kybernetickej bezpečnosti pre produkty.
Ďalšou prioritou bude riešiť výzvy medzinárodného zdaňovania podnikov vyplývajúce
z globalizácie a digitalizácie hospodárstva. V tomto ohľade sú tri predsedníctva odhodlané venovať
sa návrhom, ktoré by mala Komisia predložiť, na základe dohody v inkluzívnom rámci Organizácie
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Budú sa usilovať čo najrýchlejšie dosiahnuť v Rade
dohodu o uvedených návrhoch v súlade s harmonogramom vykonávania OECD.
Podporia tiež zjednodušenie a modernizáciu pravidiel Únie v oblasti DPH, ktoré by sa mali lepšie
prispôsobiť digitálnym technológiám.
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Prehĺbenie hospodárskej a menovej únie, finančné služby, právo obchodných spoločností
a otázky správy a riadenia spoločností
Predsednícke trio je pripravené prehĺbiť hospodársku a menovú úniu vo všetkých jej rozmeroch,
posilní medzinárodnú úlohu eura a vytvorí silné, konkurencieschopné a stabilné finančné trhy EÚ.
Bude sa snažiť vytvoriť inovatívnejší sektor digitálnych financií, posilniť boj proti praniu špinavých
peňazí a financovaniu terorizmu a rozvíjať udržateľnosť v správe a riadení spoločností. Cieľom
uvedených krokov je zvýšiť našu strategickú autonómiu v hospodárskych a finančných
záležitostiach a zároveň zachovať otvorenú ekonomiku.
Trojica predsedníctiev predovšetkým pomôže dokončiť bankovú úniu a bude postupovať smerom
ku skutočnej únii kapitálových trhov. Podporí aj prácu na rozvoji udržateľného financovania
vrátane vykonávania rámca EÚ pre taxonómiu a účinnejšie a odolnejšie platobné systémy.
V oblasti správy a riadenia spoločností bude trio podporovať zavedenie povinností náležitej
starostlivosti v súvislosti s ľudskými právami a vplyvmi na životné prostredie, ako aj vytvorenie
noriem EÚ v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podnikov v snahe propagovať model
zodpovedného podnikania na úrovni EÚ.
Zvýšenie autonómie a konkurencieschopnosti EÚ v kozmickom sektore
Trojica predsedníctiev zdôrazňuje, že v záujme úspešného vykonávania Vesmírneho programu EÚ
je dôležité posilniť funkčné vzťahy medzi kľúčovými aktérmi EÚ. Bude podporovať výskum, vývoj
a priemyselné aplikácie, propagovať hlavné programy EÚ Galileo a Copernicus na celom svete,
rozvíjať prípadné nové iniciatívy vrátane bezpečnej vesmírnej prepojenosti a najmä v rámci OSN
pokračovať v presadzovaní zodpovedného správania vo vesmíre.
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Podpora výskumu, vzdelávania a našej mládeže
Trojica predsedníctiev bude pokračovať v rokovaniach o realizácii európskeho výskumného
priestoru. Prispeje k vymedzeniu a vykonávaniu politiky v oblasti výskumu a inovácie a bude sa
usilovať riešiť existujúce spoločenské a hospodárske výzvy v prospech občanov Únie. Cieľom je
posilniť prostredie výskumnej infraštruktúry a výskum (základný, aplikovaný a prelomový) v Únii.
Predsednícke trio sa tiež bude usilovať ďalej rozvíjať európsky vzdelávací priestor, a to aj
spoluprácou a výmenami v rámci programu Erasmus+ a európskych univerzít, ako aj uznať
základnú úlohu kvalitných investícií do vzdelávania. V tejto súvislosti sa bude ďalej venovať
programu v oblasti zručností, a najmä úspešnému, inkluzívnemu a bezpečnému digitálnemu
vzdelávaniu a rozvoju digitálnych zručností vo vzdelávaní a odbornej príprave.
Trojica podporí aj opatrenia v prospech mládeže, zlepšenie dialógu s mladými ľuďmi a bude ich
nabádať, aby sa zapájali do prijímania politických rozhodnutí. V tejto súvislosti bude podporovať
najmä činnosti, ktoré by sa mali konať počas Európskeho roka mládeže 2022.
Okrem toho budú tri predsednícke krajiny podporovať úsilie o obnovu sektoru športu. V tejto
súvislosti budú podporovať úlohu športu v spoločnosti a jeho schopnosť prispievať k zlepšovaniu
zdravia, pohode občanov a inkluzívnejšej spoločnosti.
Podpora rozvoja regiónov
Trojica predsedníctiev považuje za dôležité podporovať zbližovanie členských štátov EÚ, regiónov
a územný rozvoj prostredníctvom politiky súdržnosti. Tento proces sa posilní pomocou synergií
a komplementárnosti s Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti a iných relevantných
nástrojov. Zároveň by sa nemalo zabúdať na osobitné potreby najvzdialenejších, okrajových,
prímorských a pohraničných regiónov, mestských oblastí, ako aj regiónov v procese transformácie,
a to aj v kontexte Európskej zelenej dohody.
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Posilnenie ochrany spotrebiteľa
V snahe posilniť ochranu spotrebiteľa sa budú tri predsedníctva zasadzovať za to, aby sa politika
EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa prispôsobila výzvam zelenej a digitálnej transformácie, ako aj
za ďalší účinný dohľad nad trhom. V tejto súvislosti je dôležitý boj proti falšovaniu a zaručenie
rovnakého prístupu ku kvalite.
Vyzdvihnutie kultúry
Tri predsedníctva pripravia a začnú vykonávať nový pracovný plán pre kultúru a zamerajú sa pri
tom najmä na význam kultúry pre hospodárstvo, umeleckú slobodu a vplyv digitalizácie na kultúru.
V tejto súvislosti budú podporovať kultúru a médiá ako základ európskeho modelu a investície
do kultúry a kultúrneho dedičstva.
Predsednícke trio okrem toho zdôrazní, že je dôležité, aby boli tvorcovia spravodlivo odmeňovaní
a aby existovalo udržateľné prostredie pre nezávislé médiá. Nadväzovať bude najmä na akčný plán
pre médiá a audiovizuálnu oblasť.
Posilnenie a podpora cestovného ruchu v EÚ
Trojica predsedníctiev vyvinie maximálne úsilie na vytvorenie podmienok pre oživenie tohto
odvetvia po kríze vyvolanej pandémiou COVID-19 a zameria sa aj na rozvoj nových foriem
cestovného ruchu. Nezabudne ani na otázku udržateľnosti.
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IV.

BUDOVANIE KLIMATICKY NEUTRÁLNEJ, EKOLOGICKEJ, SPRAVODLIVEJ A
SOCIÁLNEJ EURÓPY

Budovanie klimaticky neutrálnej a ekologickej Európy
Tri predsedníctva sú odhodlané nasmerovať EÚ na cestu k dosiahnutiu klimatickej neutrality
do roku 2050 s cieľom zvýšiť hospodársku konkurencieschopnosť, tvorbu pracovných miest,
blahobyt a zdravie. Preto budú pokračovať v realizácii opatrení z balíka „Fit for 55“ v súlade
s cieľmi Parížskej dohody a okrem iného sa tiež budú usilovať obmedziť zvýšenie teploty na 1,5
stupňa tak, aby sa na nikoho nezabudlo. Budú sa ďalej venovať všetkým súvisiacim legislatívnym
návrhom, aby mohli uzavrieť rokovania s Európskym parlamentom; predovšetkým posilnia ETS
a vytvoria mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach v súlade s pravidlami WTO s cieľom
zabrániť úniku uhlíka. Tieto kroky budú zásadné na to, aby sa zvýšila spoločenská prijateľnosť
klimatickej transformácie a na vybudovanie spoločnosti odolnej proti zmene klímy.
Je potrebné ďalej podporovať vývoj nízkouhlíkovej a obnoviteľnej energie, všetkých
nízkoemisných technológií a zvýšiť energetickú efektívnosť, aby bolo možné splniť do roku 2030
posilnené ciele EÚ v oblasti klímy a dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu, pričom sa treba
sústrediť na technologickú neutralitu, podporovať odolnosť a inovácie a zabezpečiť spravodlivú
transformáciu a energie za dostupné ceny. Bude nutné dobudovať jednotný trh s elektrinou
a zemným plynom a zároveň zaistiť bezpečné, udržateľné a nenarušené dodávky strategických
surovín do Únie. Predsednícke trio nadviaže na nadchádzajúce štúdie o fungovaní trhov so zemným
plynom a elektrinou, ako aj o trhu EU ETS. Okrem toho podporí snahy o kvalitnú obnovu budov
vychádzajúcu z nákladovo efektívneho a udržateľného prístupu.
Trojica predsedníctiev sa bude zasadzovať za prechod k netoxickému prostrediu a k obehovému
hospodárstvu, za vývoj udržateľných výrobkov a za zdaňovanie energetických výrobkov, ktoré
bude šetrnejšie ku klíme a transparentnejšie. Zásadnou súčasťou snahy o plnenie Európskej zelenej
dohody a kľúčovým prvkom transformácie na spoločnosť bez fosílnych palív efektívne využívajúcu
zdroje bude zároveň podpora a stimulácia biohospodárstva s ohľadom na regionálne a miestne
rozdiely.
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Trojica predsedníctiev je odhodlaná v záujme ochrany prírody a biodiverzity obnoviť degradované
ekosystémy, pokračovať vo vykonávaní stratégie EÚ v oblasti biodiverzity a naliehavo zintenzívniť
obnovu poškodených ekosystémov na mori a na súši. Pri realizácii novej stratégie EÚ pre lesy je
zásadne dôležitá udržateľnosť a multifunkčnosť európskych lesov, ktorá sa dosiahne najmä ich
udržateľným obhospodarovaním pri zohľadnení rozdelenia právomocí a dodržiavaní zásad
subsidiarity a proporcionality. Dôležité je tiež chrániť lesy mimo EÚ, najmä pokračovaním
v príprave nového osobitného nástroja EÚ, ktorým sa má minimalizovať riziko odlesňovania
a degradácie lesov v súvislosti s výrobkami uvádzanými na trh EÚ.
Predsednícke trio podporí prechod na udržateľné poľnohospodárske a potravinárske systémy
prostredníctvom vykonávania stratégie EÚ Z farmy na stôl a novej spoločnej poľnohospodárskej
politiky, pričom bude v súlade so zásadou subsidiarity prihliadať na rozličné východiskové pozície,
okolnosti a podmienky členských štátov. Predovšetkým sa v snahe zabezpečiť obyvateľstvu Únie
zdravé potraviny bude poskytovaním jasných a jednoduchých informácií o potravinách pre
zákazníkov zasadzovať za obmedzené používanie pesticídov a hnojív, zdravie a dobré životné
podmienky zvierat, ako aj za ekologické poľnohospodárstvo. Bude propagovať udržateľné
a vyvážené riadenie rybolovných zdrojov, najmä v kontexte vzťahov EÚ so Spojeným kráľovstvom.
Podporí aj rozvoj udržateľnej akvakultúry.
Trojica predsedníctiev taktiež opätovne potvrdzuje svoj záväzok rozvíjať udržateľnú, bezpečnú,
inteligentnú a digitálnu dopravu, prechod na mobilitu s nulovými a nízkymi emisiami a zvýšiť
udržateľnosť, inteligentnosť a odolnosť dopravných systémov. Tento krok prispeje k riadnemu
fungovaniu vnútorného trhu a zabezpečí atraktívne pracovné podmienky pre pracovníkov v tomto
odvetví. Prioritou zostáva aj zlepšenie dopravnej prepojenosti v Európe.
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Trojica predsedníctiev je tiež odhodlaná znížiť vplyv zmeny klímy v stavebníctve a v sektore
nehnuteľností, napredovať v nových iniciatívach v tomto sektore a podporovať integrovanú
námornú politiku EÚ. Podporí vytvorenie európskeho námorného priestoru s vysokými sociálnymi
a environmentálnymi ambíciami.
Snahy a úspechy Únie pri budovaní klimaticky neutrálnej a zelenej Európy budú aj naďalej
základom jej úsilia o povzbudenie globálnych partnerov, aby ju nasledovali pri vykonávaní
Parížskej dohody a Agendy 2030.
Budovanie spravodlivej a sociálnej Európy
Trojica predsedníctiev považuje za dôležité posilniť európsky sociálny model. V tejto súvislosti
uľahčí ďalšie vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv, najmä prostredníctvom príslušnej
legislatívnej a nelegislatívnej činnosti, ktorá sa uskutočňuje na úrovni EÚ a členských štátov
a prostredníctvom európskeho semestra. Bude sa zasadzovať za sociálne začlenenie a vzostupnú
sociálnu konvergenciu pri plnom rešpektovaní vnútroštátnych právomocí a rozmanitosti modelov
trhu práce v Únii, najmä prostredníctvom ochrany spravodlivých miezd a dôstojných pracovných
miest, ustanovení o minimálnom príjme a sociálneho dialógu. Okrem toho sa bude snažiť dosiahnuť
pokrok v rozvoji sociálneho hospodárstva, ktoré umožní zraniteľným skupinám lepšie sa začleniť
do trhu práce.
Tri predsedníctva sa tiež budú snažiť zabezpečiť, aby Únia dokázala riešiť dôsledky
demografických zmien. Osobitne sa zamerajú na starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím,
ktorých práva a začlenenie do trhu práce a spoločnosti ako celku majú naďalej zásadný význam.
Budú tiež podporovať aktívne a zdravé starnutie, ako aj fyzickú a cenovú dostupnosť a kvalitu
starostlivosti o deti a dlhodobej starostlivosti, a to aj prostredníctvom posilnenia podpory pre
formálnych a neformálnych opatrovateľov.
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Trojica predsedníctiev je odhodlaná zlepšiť pracovné podmienky, a to aj v digitálnom hospodárstve
a pre ľudí pracujúcich cez platformy. Podnikne kroky na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a na riešenie rodových nerovností na trhu práce, a to aj prostredníctvom opatrení
na odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a prostredníctvom podpory rovnakých
príležitostí pre ženy a mužov na zosúladenie pracovného, rodinného a súkromného života. Bude
podporovať spôsoby, ako lepšie začleniť ľudí so zdravotným postihnutím do trhu práce a využiť ich
potenciál.
Tri predsedníctva sa okrem toho budú snažiť zlepšiť odbornú prípravu, vytváranie pracovných
miest a prechod medzi pracovnými miestami, najmä využitím príležitostí, ktoré poskytuje zelená
a digitálna transformácia, ako aj náležitého využitia štrukturálnych fondov. Vzhľadom na existujúce
výzvy na trhu práce budú potrebné ďalšie opatrenia na rozvoj politík trhu práce, ako aj kultúry
celoživotného vzdelávania (vrátane úsilia o zaistenie individuálneho práva na celoživotné
vzdelávanie) a na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, najmä prostredníctvom mobility učňov.
Trojica predsedníctiev bude podporovať digitálne zručnosti aj zručnosti v oblasti vedy, techniky,
inžinierstva a matematiky (STEM) v rámci Únie a rozvoj vidieckych a odľahlých oblastí.
Budovanie Európy, ktorá chráni zdravie
Trojica predsedníctiev zintenzívni na európskej úrovni úsilie o podporu prístupu „jedno zdravie“,
ktorý má chrániť zdravie občanov EÚ a zabezpečiť, aby EÚ dokázala reagovať na výzvy v oblasti
zdravia: od výskumu po výrobu aj prostredníctvom lepšej koordinácie na úrovni EÚ v reakcii
na cezhraničné ohrozenia zdravia.
Trio ukončí rokovania o balíku európskej zdravotnej únie vrátane návrhu HERA (Úrad EÚ pre
pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie) a podporí jeho vykonávanie.
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Tri predsedníctva sa budú ďalej usilovať vytvoriť spoľahlivejší dodávateľský reťazec pre lieky,
a tým dosiahnuť dostupnosť vakcín proti COVID-19 a prístup k liekom; podporia tiež aktualizáciu
právnych predpisov v oblasti liekov na základe farmaceutickej stratégie pre Európu.
Okrem toho sa trojica predsedníckych krajín bude zasadzovať za posilnenie politík v oblasti zdravia
a v rámci tejto snahy sa zameria aj na opatrenia na prevenciu chorôb a podporu zdravého životného
prostredia a životného štýlu. Zameria najmä na vykonávanie európskeho plánu na boj proti
rakovine.
Trio sa bude venovať aj návrhu Komisie o vytvorení európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa
zdravia.
V rámci podpory prístupu „jedno zdravie“ bude trojica nabádať aj na prijatie ďalších opatrení
na riešenie antimikrobiálnej rezistencie a posilní akčný plán EÚ proti antimikrobiálnej rezistencii.
Trojica predsedníctiev sa zapojí do multilaterálnych krokov v oblasti zdravia a podporí úsilie
v oblasti globálneho zdravia, pričom bude postupovať najmä spolu s WHO v snahe zlepšiť jej
schopnosť riešiť globálne výzvy v oblasti zdravia, ako aj s ďalšími príslušnými agentúrami OSN.

V.

PROPAGÁCIA ZÁUJMOV A HODNÔT EURÓPY VO SVETE

Tri predsedníctva sú naďalej odhodlané vykonávať strategický program na roky 2019 – 2024;
plánujú postupovať strategickejšie a zlepšiť schopnosť EÚ konať samostatne na ochranu svojich
záujmov, presadzovať svoje hodnoty a spôsob života a pomáhať formovať celosvetovú budúcnosť.
EÚ bude aj naďalej hnacou silou multilateralizmu a globálneho medzinárodného systému
založeného na pravidlách, pričom sa bude snažiť dosiahnuť otvorenosť a spravodlivosť, ako aj
potrebné reformy. Bude podporovať OSN a kľúčové medzinárodné organizácie.
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V rýchlo sa meniacom a nestabilnom svete sa trojica predsedníctiev bude usilovať o politickú
jednotu a mobilizáciu nástrojov EÚ, pričom bude podporovať vysokého predstaviteľa Únie pre
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a postupovať v úzkej koordinácii s Komisiou.
Obrana a podpora multilateralizmu a reakcia na hlavné výzvy a medzinárodné krízy
Trojica predsedníctiev opätovne potvrdzuje, že je pevne odhodlaná podporovať multilateralizmus
a medzinárodný poriadok založený na pravidlách, ktorého jadrom je medzinárodné právo a OSN.
Bude pracovať na posilnení vplyvu Únie v multilaterálnom systéme, aby mohla lepšie obhajovať
a presadzovať naše hodnoty a záujmy.
Bude aktívne podporovať dodržiavanie ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu.
Prioritou všetkých krokov v rámci vonkajšej činnosti bude podpora rozmanitosti, rodovej rovnosti,
plného uplatňovania všetkých ľudských práv žien a dievčat, ako aj posilnenia postavenia žien
a dievčat. Trojica predsedníctiev sa bude usilovať o vykonávanie akčného plánu EÚ pre ľudské
práva a demokraciu a akčného plánu EÚ pre rodovú rovnosť (GAP) III v plnom rozsahu a využije
všetky príslušné nástroje vrátane globálneho sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských práv. Bude
tiež aktívne podporovať rešpektovanie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a v plnej miere
vykonávať program zameraný na ženy, mier a bezpečnosť.
Kľúčovou prioritou zostáva aj posilnenie kapacity EÚ pri podpore občianskej spoločnosti,
nezávislých médií a iných mimovládnych aktérov v tretích krajinách. Trojica predsedníctiev posilní
spoluprácu s Radou Európy a Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v tejto
oblasti.
Predsednícke trio takisto zabezpečí vedúcu úlohu Únie pri reagovaní na globálne výzvy a bude
venovať osobitnú pozornosť ďalšiemu rozvoju prístupu Team Europe. Novými výzvami sú núdzové
situácie ako napríklad pandémie. Podporí odolnosť EÚ prostredníctvom globálnej solidarity
a významného príspevku EÚ ku globálnemu oživeniu a spoločnému využívaniu očkovacích látok.
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Ústredným prvkom zahraničnej politiky a stálym bodom programu všetkých významných samitov
bude diplomacia v oblasti klímy. Trojica predsedníctiev bude pokračovať v trende EÚ a naďalej
bude na medzinárodných fórach považovať za prioritu udržateľný rozvoj, najmä v kontexte zelenej
dohody.
EÚ bude musieť venovať väčšiu pozornosť aj tomu, ako technológia ovplyvňuje postavenie Európy
vo svete a ako si udržať dostatočnú technologickú a vedeckú schopnosť na zabezpečenie svojej
autonómie. Trojica predsedníctiev sa bude zasadzovať za vedúce postavenie EÚ pri stanovovaní
noriem, najmä v oblasti vznikajúcich technológií.
Trio bude podporovať zlepšovanie schopnosti EÚ a členských štátov zapájať sa do verejnej
diplomacie a strategickej komunikácie, bojovať proti dezinformáciám, manipulácii s informáciami
a nepriateľskému zasahovaniu bez ohľadu na ich pôvod.
Okrem toho bude trojica nabádať na to, aby sa posilňovalo vykonávanie a účinnosť reštriktívnych
opatrení EÚ a na tento účel sa bude usilovať dosiahnuť, aby boli občania a podniky EÚ chránené
pred uplatňovaním nepriateľských a donucovacích opatrení tretích krajín.
EÚ bude okrem toho pri riešení medzinárodných kríz a napätia uplatňovať komplexný prístup.
Bude pozorne sledovať medzinárodný vývoj a aktívne sa angažovať aj diplomatickou cestou.
Obchod
Obchod je naďalej jedným z najsilnejších hnacích motorov rastu, podporuje milióny pracovných
miest a prispieva k prosperite. Tri predsedníctva chcú prispieť k formovaniu nového systému
globálnej správy hospodárskych záležitostí založeného na ambicióznom a vyváženom programe
voľného obchodu, ktorého jadro bude tvoriť WTO a ktorý bude doplnený o bilaterálny program
v oblasti obchodu, a to pri súčasnej ochrane Európskej únie pred nekalými praktikami
a zabezpečení reciprocity.
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Trojica predsedníctiev bude podporovať silnú obchodnú politiku Únie v súlade s Agendou 2030
a Parížskou dohodou, pričom pripomína, že Komisia v tejto súvislosti predložila oznámenie
o preskúmaní obchodnej politiky. Kľúčovými prioritami zostáva v tejto súvislosti podpora zelenej
a digitálnej transformácie EÚ a podpora odolnejších, diverzifikovanejších a zodpovednejších
hodnotových reťazcov.
Trojica predsedníctiev sa okrem toho bude snažiť prispieť k reforme WTO a jej rôznych zložiek
a posilniť dodržiavanie multilaterálnych obchodných pravidiel. Bude rozvíjať vzájomne prospešné
partnerstvá, ktoré pomôžu pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti hospodárstva a udržateľnosti. Bude
sa venovať dosiahnutiu účinného vykonávania a aktívneho presadzovania existujúcich obchodných
dohôd s našimi partnermi. Prostredníctvom rozvoja autonómnych nástrojov EÚ, ako je napríklad
nástroj medzinárodného obstarávania alebo kontrola zahraničných dotácií na jednotnom trhu, bude
zároveň podporovať rovnaké podmienky.
Vzťahy s partnermi
Na dosiahnutie svojich cieľov musí EÚ spolupracovať so všetkými aktérmi, ktorí majú rovnaké
ciele, a to aj so svojimi strategickými a podobne zmýšľajúcimi partnermi. V tejto súvislosti tri
predsedníctva opätovne potvrdzujú svoj záväzok rozvíjať vzťahy Únie vzhľadom na jej hodnoty,
zásady a záujmy.
Susedstvo EÚ
Predsednícke trio bude vo vzťahu k západnému Balkánu uplatňovať strategický prístup. Bude
venovať pozornosť pokroku v hospodárskej integrácii medzi jednotlivými krajinami, ako aj obnove
a pokračujúcemu zaisťovaniu bezpečnosti zo strany EÚ. V prístupovom procese bude pokračovať
v súlade s rozšírenou metodikou rozširovania a podporí hĺbkovú a transformačnú reformu
v kľúčových oblastiach, ako je právny štát, demokratické inštitúcie, slobodné médiá a hospodárstvo.
Bude sa snažiť oživiť a posilniť pravidelný politický dialóg s týmto regiónom. V roku 2022 sa
uskutoční samit EÚ – západný Balkán.
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Trojica predsedníctiev obnoví, posilní a ďalej rozvinie strategické partnerstvo s južným
susedstvom. Bude podporovať plnenie záväzkov prijatých na samite Východného partnerstva
v roku 2021 a reformných programov partnerských krajín uvedených v ich príslušných dohodách
s EÚ.
EÚ má strategický záujem na stabilnom a bezpečnom prostredí vo východnom Stredozemí a usiluje
sa o spoluprácu a vzájomne prospešné vzťahy s Tureckom na základe rámca, o ktorom rozhodla
Európska rada.
V súlade so závermi Európskej rady z júna 2021 podporí trojica predsedníctiev vykonávanie piatich
zásad pre vzťahy s Ruskom.
Predsednícke trio sa bude zasadzovať o spoluprácu prostredníctvom OBSE a v plnej miere využije
jej potenciál na posilnenie bezpečnosti a stability v Európe.
Pokračovať sa bude aj v spolupráci s krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP)/Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko)
vo všetkých otázkach spoločného záujmu. Predsednícke trio by tiež chcelo dosiahnuť výrazný
pokrok v rokovaniach o dohode o pridružení s Andorrou, Monakom a San Marínom a ukončiť ich.
Okrem toho bude pokračovať v prebiehajúcom prehodnocovaní vzťahu medzi EÚ a Švajčiarskom.
Trojica predsedníctiev bude naďalej pozorne sledovať úplné vykonávanie dohody o obchode
a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a dohody o vystúpení. Bude pokračovať v práci
na legislatívnom návrhu Komisie o vnútorných modalitách Únie na prispôsobenie autonómnych
opatrení stanovených v uvedenej dohode o obchode a spolupráci.
Afrika
Trojica predsedníctiev opätovne potvrdzuje, že je potrebné rozvíjať komplexné a vzájomne
prospešné partnerstvá s Afrikou.
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Samit EÚ – Africká únia (AÚ) vo februári 2022 bude zameraný na obnovenie a prehĺbenie
partnerstva s cieľom spoločne vytvoriť priestor solidarity, bezpečnosti a prosperity spájajúci
územia, obyvateľstvo a organizácie oboch kontinentov. Medzi kľúčové priority patria na základe
presadzovania spoločných hodnôt bezpečnosť a spolupráca v oblasti obrany, ako aj udržateľný
a inkluzívny hospodársky rozvoj vrátane oživenia po pandémii COVID-19. Trojica predsedníctiev
je predovšetkým odhodlaná vykonávať stratégiu EÚ pre Sahel a stratégiu EÚ pre Africký roh.
Severná a Južná Amerika
Trojica predsedníctiev bude v súlade so závermi Rady zo 7. decembra 2020 podporovať silné
a vzájomne prospešné dlhodobé strategické partnerstvo so Spojenými štátmi a bude aj v rámci Rady
pre obchod a technológie (TTC) vykonávať spoločnú transatlantickú agendu so Spojenými štátmi,
ktorá vzišla zo samitu EÚ – USA z 15. júna 2021. Prehĺbi taktiež strategické partnerstvo s Kanadou.
Trio bude podporovať vzťahy s Latinskou Amerikou a Karibikom prostredníctvom spolupráce EÚ
na vysokej úrovni a spolupráce so subregionálnymi organizáciami a so strategickými a inými
partnermi.
Ázia a Tichomorie
Trojica predsedníctiev zabezpečí vykonávanie mnohostranného prístupu týkajúceho sa vzťahov
s Čínou, ktorý schválila Európska rada, pričom bude dbať na zachovanie jednoty EÚ.
Pokiaľ ide o vzťahy EÚ s Indiou, podporí vykonávanie vyhlásenia EÚ a Indie z 8. mája 2021,
a najmä obnovenie rokovaní Komisie o ambicióznych dohodách o obchode, ochrane investícií
a zemepisných označeniach.
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Predsednícka trojica bude podporovať aj vykonávanie stratégie EÚ pre spoluprácu v indickotichomorskom regióne v nadväznosti na závery Rady a spoločné oznámenie, ktoré 16. septembra
2021 uverejnila Európska komisia a vysoký predstaviteľ, najmä v oblasti ľudských práv,
udržateľného rozvoja a prepojenosti, bezpečnosti a obrany a dodávateľských reťazcov. Prehĺbi tiež
ďalej spoluprácu s podobne zmýšľajúcimi krajinami.
Pri príležitosti 45. výročia nadviazania vzťahov medzi EÚ a združením ASEAN by sa mal konať
spomienkový a inauguračný samit EÚ a ASEAN. Trojica predsedníctiev tiež podporí dialóg
a spoluprácu prostredníctvom stretnutia Ázia – Európa (ASEM).
Prepojenosť
Na základe stratégie v oblasti prepojenosti „Global Gateway“ (Globálna brána) podporí
predsednícke trio strategický prístup EÚ ku konektivite na celom svete.
Rozvoj a humanitárna pomoc
Trojica predsedníctiev má v úmysle vykonávať Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej
spolupráce (NDICI – Globálna Európa) a posilniť európsku finančnú štruktúru pre rozvoj,
a zintenzívniť tak medzinárodné partnerstvá zamerané na rozvoj. Zameria sa najmä na ekologické
a inkluzívne globálne oživenie, riešenie dôsledkov pandémie COVID-19 a zvýšenie odolnosti
a investovanie do ľudského rozvoja.
Trio tiež urýchli vykonávanie Agendy 2030 a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja, pričom podľa
potreby využije prístup Team Europe. Okrem toho sa bude usilovať posilniť prepojenie medzi
stabilizačnými, humanitárnymi a rozvojovými činnosťami.
Kľúčovou prioritou zostane posilnenie účinnej rozvojovej spolupráce s osobitným dôrazom na boj
proti korupcii.
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V oblasti humanitárnej pomoci budú tri predsedníctva podporovať vedúcu úlohu Únie a posilňovať
úsilie o presadzovanie zásadovej a efektívnej činnosti.
Bezpečnosť a obrana
Predsednícke trio opätovne potvrdzuje, že EÚ musí vzhľadom na rastúcu globálnu nestabilitu
prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju bezpečnosť.
Cieľom troch predsedníctiev je do marca 2022 schváliť odvážny a uskutočniteľný Strategický
kompas, ktorým sa posilní a usmerní ďalšie plnenie úrovne ambícií EÚ v oblasti bezpečnosti
a obrany, pokiaľ ide o krízové riadenie, odolnosť, spôsobilosti a partnerstvá. Budú sa usilovať
zabezpečiť vykonávanie Strategického kompasu a jeho cieľov v súlade s dohodnutým
harmonogramom.
Trojica predsedníctiev je odhodlaná posilňovať SBOP a udržať úlohu EÚ ako zodpovedného,
schopného a spoľahlivého aktéra a globálneho partnera v oblasti mieru a bezpečnosti.
Tri predsedníctva budú podporovať pružné, stabilné a flexibilné európske misie a operácie a užšiu
spoluprácu, koordináciu, ako aj rozvoj prepojení medzi operačnými záväzkami členských štátov
a civilnými a vojenskými misiami a operáciami SBOP. Zabezpečia dôsledné vykonávanie
Európskeho mierového nástroja v súlade s rozhodnutím Rady z marca 2021.
Trojica predsedníctiev je odhodlaná podporovať partnerstvá v oblasti bezpečnosti a obrany
s medzinárodnými a regionálnymi partnerskými organizáciami, najmä s cieľom posilniť spoluprácu
medzi EÚ a NATO a zlepšiť spoluprácu medzi EÚ a OSN na základe dohodnutých rámcov a ďalej
rozvíjať dvojstranné vzťahy s partnerskými krajinami na základe strategickejšieho a cielenejšieho
prístupu. Pokiaľ ide o spoluprácu medzi EÚ a NATO, trojica je naďalej plne odhodlaná vykonávať
súvisiace spoločné vyhlásenia.
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Trojica predsedníctiev bude naďalej pokračovať v práci v záujme úplného vykonania paktu
o civilnej SBOP do začiatku leta 2023 a vytvorenia základov pre pokračovanie ambicióznej civilnej
SBOP v nadchádzajúcich rokoch.
Okrem toho trio podporí stálou štruktúrovanou spoluprácou (PESCO), koordinovaným ročným
hodnotením obrany (CARD) a novým Európskym obranným fondom lepšiu súdržnosť medzi
jednotlivými iniciatívami EÚ v oblasti obrany. Pri realizácii týchto iniciatív by sa malo dbať aj
na cieľ znížiť kritické nedostatky v spôsobilostiach a strategickú závislosť, najmä pokiaľ ide
o vznikajúce a prelomové technológie a kritické hodnotové reťazce. Pripraví sa tým pôda pre
posilnenú európsku obrannú technologickú a priemyselnú základňu.
Bude potrebné sa ďalej zaoberať aj posilnením odolnosti Únie a členských štátov, ako aj ich
schopnosti bojovať proti hybridným hrozbám vrátane dezinformácií a manipulácie s informáciami.
Trojica predsedníctiev pokročí vo vývoji súboru hybridných nástrojov.
Dôležitými prioritami zostáva okrem toho zabezpečenie prístupu Únie ku globálnym spoločným
zdrojom (vrátane kozmického priestoru, kybernetického priestoru, vzdušného priestoru a šíreho
mora) a ďalšie strategické úvahy o vesmíre a rozmeroch bezpečnosti a obrany EÚ a zlepšená
vojenská mobilita v celej Únii. Trojica predsedníctiev bude tiež pokračovať v posilňovaní príspevku
EÚ k námornej bezpečnosti, konkrétne aktualizuje stratégiu EÚ v tejto oblasti a bude ďalej rozvíjať
koncepciu koordinovanej námornej prítomnosti a spolupráce s pobrežnými štátmi.
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