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BILAGA
Program

I.

INLEDNING

De tre ordförandeskapen – Frankrike, Tjeckien och Sverige – kommer att sträva efter att hitta
gemensamma lösningar på kommande utmaningar och uppgifter. Den kris som orsakats av covid19-pandemin utgör en utmaning utan motstycke. Vår ordförandeskapstrio kommer att göra allt som
krävs för att unionen ska kunna övervinna den ekonomiska och sociala chocken. Detta kommer att
uppnås genom att genomföra återhämtningsplanen, särskilt genom att investera i den gröna och
digitala omställningen, blåsa nytt liv i den inre marknaden, stärka EU:s resiliens, konkurrenskraft
och konvergens och säkerställa samordning av den ekonomiska politiken i linje med takten och
styrkan i återhämtningen för att stärka Europeiska unionen, inbegripet Ekonomiska och monetära
unionen. I denna strävan är ordförandeskapstrion också fast besluten att skydda
unionsmedborgarnas rättigheter och upprätthålla unionens värden.
Prioriteringarna i den strategiska agendan för 2019–2024 är fortfarande fullt ut relevanta. Samtidigt
har pandemin och dess konsekvenser förstärkt och påskyndat några av de utmaningar som EU
måste bemöta. Ordförandeskapstrion kommer därför att sträva efter att ta itu med dem alla.
Bland de nya utmaningarna förtjänar den på hälso- och sjukvårdsområdet särskild uppmärksamhet.
Den rådande pandemin har understrukit behovet av en stark europeisk hälsounion och bättre
samordning på EU-nivå på detta område, i och med att hot mot medlemsstaternas hälso- och
sjukvårdssystem kan få betydande gränsöverskridande konsekvenser.
Trion anser också att det är viktigt att ge ny stimulans åt förbindelserna med strategiska partner,
däribland våra transatlantiska partner och framväxande stormakter. Dessa förbindelser är ett centralt
inslag i en stabil utrikespolitik.
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De tre ordförandeskapen kommer också att arbeta för en starkare, resultatinriktad gemensam
säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) genom att godkänna och genomföra den strategiska
kompassen.
Konferensen om Europas framtid
Konferensen om Europas framtid, som inleddes den 9 maj 2021 i Strasbourg, ger medborgarna en
unik möjlighet att påverka de frågor som är viktiga för dem. Den tillhandahåller ett nytt utrymme
för debatt med medborgarna när det gäller att ta itu med Europas utmaningar och prioriteringar.
Nationella och europeiska medborgarpaneler och plenarsammanträden kommer att hållas inom
ramen för konferensen om Europas framtid under nästan 10 månader så att man kan beakta
diskussioner bland och bidrag från medborgarna, särskilt ungdomar. Målet är att utarbeta
rekommendationer om unionens framtida politik och ambitioner. Inom styrelsen kommer Frankrike,
Tjeckien och Sverige att arbeta tillsammans för att konferensen ska bli en framgång genom att
verka för medborgarengagemang och därigenom ett mer konkret unionsmedborgarskap.
Samtidigt kommer ordförandeskapstrion att se till att konferensens arbete återspeglar områden där
unionen har befogenhet att agera eller där dess åtgärder skulle vara till nytta för
unionsmedborgarna.
Senast i mars 2022 kommer de tre ordförandeskapen, i sin roll som ledamöter/observatörer i
styrelsen, att bidra till rapporten om resultaten av de olika aktiviteterna och
medborgarrekommendationerna. På grundval av de politiska slutsatserna från konferensen kommer
de att börja genomföra dessa, på lämpligt sätt.
Flerspråkighet
Ordförandeskapstrion anser att respekten för flerspråkighet är grundläggande. Flerspråkighet,
översättning och tolkning kommer att främjas för att återspegla medlemsstaternas språkliga
mångfald och föra människor med olika språkbakgrund närmare varandra, bland annat genom att
uppmuntra medborgarna att studera främmande språk.
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II.

SKYDDA MEDBORGARNA OCH FRIHETERNA

Respekt för och skydd av EU:s gemensamma värden: demokrati, rättsstatsprincipen och
grundläggande rättigheter
De tre ordförandeskapen är fast beslutna att främja EU:s värden och stärka rättsstatsprincipen i
unionen med hjälp av de olika mekanismer som inrättats. Detta inbegriper ett effektivt
genomförande av rättsstatsdialogen i rådet, på grundval av den årliga rapporten om
rättsstatsprincipen, och den nya förordningen om en generell villkorlighetsordning för skydd av
unionsbudgeten.
Ordförandeskapstrion har också åtagit sig att stärka mediepluralismen och den europeiska
demokratin. Den kommer att granska kommissionens förslag som syftar till att skydda
valintegriteten, främja demokratiskt deltagande, verka för ökad transparens kring betald politisk
reklam och främja mediefrihet. Den kommer också att fortsätta arbetet med handlingsplanen för
demokratin i Europa, bland annat för att motverka hybridhot, skadlig cyberverksamhet och
desinformation, särskilt i samband med valprocesser. I detta avseende kommer kommissionen att
ägna sig åt ytterligare reflektioner och utarbeta konkreta initiativ som ger uttryck för solidaritet
mellan medlemsstaterna och säkerställer att brottsbekämpande och rättsliga myndigheter kan utöva
sina lagliga befogenheter både online och offline.
Ordförandeskapstrion kommer att arbeta för att stärka skyddet för EU-medborgare som reser och
vistas utomlands, särskilt genom en översyn av reglerna om konsulärt skydd.
De tre ordförandeskapen kommer att verka för ökad jämställdhet, bland annat genom att driva
frågan om kvinnors ekonomiska egenmakt, och genom att bekämpa könsrelaterade stereotyper, och
se till att göra unionens jämställdhetsstrategi för 2020–2025 till verklighet för alla.
Ordförandeskapstrion kommer också att fortsätta diskussionerna om kommissionens initiativ om
könsrelaterat våld.
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När det gäller kampen mot alla former av diskriminering och främjande av lika möjligheter kommer
trion att ägna särskild uppmärksamhet åt EU:s jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer för 2020–2025,
EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025 och strategin för rättigheter för personer med
funktionsnedsättning 2021–2030. Man kommer också att undersöka behovet av ytterligare åtgärder,
när så är lämpligt.
Dessutom kommer de tre ordförandeskapen att intensifiera insatserna för att aktivt förebygga och
bekämpa antisemitism i alla dess former, med utgångspunkt i EU:s strategi för att bekämpa
antisemitism och främja judiskt liv 2021–2030.
De tre ordförandeskapen kommer att öka sina ansträngningar på EU-nivå för att bättre skydda barn,
särskilt mot fattigdom och sexuella övergrepp, även på nätet, och säkerställa att de åtnjuter lika
rättigheter och möjligheter i alla aspekter av livet.
Man kommer också att sträva efter att säkerställa ett effektivt skydd för utsatta vuxna som inte kan
tillvarata sina egna intressen.
Migration, Schengen, polissamarbete och rättsligt samarbete
De tre ordförandeskapen avser att stärka Schengenområdet som ett område med fri rörlighet utan
inre gränser. För detta krävs ett effektivt skydd av de yttre gränserna, en förstärkt
utvärderingsmekanism för Schengen och förbättrad styrning.
Ordförandeskapstrion kommer att fortsätta arbetet med migrations- och asylpakten i syfte att
vidareutveckla en fullt fungerande övergripande asyl- och migrationspolitik. Man kommer att
säkerställa en fullständig mobilisering av alla relevanta organ och instrument. När det gäller den
interna dimensionen är det nödvändigt med en överenskommelse som bygger på en balans mellan
ansvar och solidaritet. Trion kommer att stödja insatser för att undvika förlust av människoliv och
säkerställa internationellt skydd för dem som behöver det. Man kommer att fortsätta och fördjupa
unionens samarbete med ursprungs- och transitländer för att bekämpa irreguljär migration och
människohandel, säkerställa faktiska återvändanden och ett fullständigt genomförande av avtal och
arrangemang om återtagande, med användning av nödvändiga påtryckningsmedel.
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De tre ordförandeskapen kommer att göra sitt yttersta för att stärka unionens säkerhet. De kommer
särskilt att beslutsamt bekämpa alla former av terrorism, radikalisering och våldsam extremism och
förbättra insatserna för att bättre skydda offer för terrorism.
Ordförandeskapstrion kommer att säkerställa uppföljningen av initiativet om utvidgning av
förteckningen över EU-brott i artikel 83.1 i EUF-fördraget för att förbereda det beslut av rådet som
skulle göra det möjligt för kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsinitiativ som syftar till att
kriminalisera hatpropaganda och hatbrott.
Trion kommer att bidra till kampen mot organiserad brottslighet, särskilt människo-, narkotika- och
vapenhandel, ta itu med frågor som rör penningtvätt och återvinning av tillgångar samt fortsätta
arbetet med att förebygga brott mot kulturarvet och bekämpa miljöbrott.
Det är också viktigt i detta avseende att identifiera och störa kriminella högrisknätverk som är
aktiva i EU och förbättra säkerheten genom införande av och interoperabilitet mellan unionens
informationssystem. Brottsbekämpande och rättsliga myndigheter bör kunna lagra och få tillgång
till relevanta uppgifter så att de kan utöva sina lagliga befogenheter att bekämpa brottslighet.
Ordförandeskapstrion har som mål att nå en överenskommelse om den lagstiftning som ska
säkerställa effektiv och direkt tillgång till e-bevisning för rättsliga myndigheter i EU. Med detta i
åtanke kommer ordförandeskapstrion också att stödja forskning och innovation för att tillhandahålla
brottsbekämpande myndigheter lämpliga verktyg för effektiv brottsbekämpning, samtidigt som
skyddet av de grundläggande rättigheterna säkerställs i full överensstämmelse med stadgan om de
grundläggande rättigheterna och EU:s regelverk om uppgiftsskydd.
Man kommer också att stärka e-juridiken och stödja utvecklingen av digitalt informationsutbyte
mellan rättsliga myndigheter. Dessutom kommer ordförandeskapstrion att arbeta med förslaget till
ett nytt rättsligt instrument om överförande av lagföring.
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Krishantering och civilskydd
De tre ordförandeskapen är fast beslutna att öka solidariteten, beredskapen och insatseffektiviteten
vid krishantering vid naturkatastrofer, katastrofer orsakade av människan och hälsokatastrofer. De
kommer att ta hänsyn till gränsöverskridande beroenden och sårbarheter, nya risker samt
klimatförändringarnas effekter, och ta itu med växande utmaningar på området krishantering och
kritisk infrastrukturs resiliens.
I synnerhet har ordförandeskapstrion åtagit sig att stärka unionens kollektiva beredskap,
insatsförmåga och resiliens vid framtida kriser, med utgångspunkt i erfarenheterna från covid-19pandemin.

III. UTVECKLA VÅR EKONOMISKA BAS – EN EUROPEISK MODELL FÖR
FRAMTIDEN
Säkerställande av en effektiv återhämtning för grön och hållbar tillväxt
Ordförandeskapstrion understryker den avgörande betydelsen av att stödja återhämtningen i EU:s
ekonomier genom att genomföra nationella planer för återhämtning och resiliens och andra
tillfälliga instrument som införts i samband med den kris som orsakats av covid-19-pandemin.
Unionen bör investera i den gröna och digitala omställningen och förnya grunden för långsiktig
hållbar tillväxt för alla. Samtidigt kommer det att stärka sammanhållningen i unionen och uppnå
uppåtgående konvergens mellan våra ekonomier.
I detta avseende kommer de tre ordförandeskapen att fokusera på att säkerställa ett framgångsrikt
genomförande av den fleråriga budgetramen och programmet Next Generation EU De kommer
särskilt att fortsätta arbetet med färdplanen för införandet av nya egna medel i enlighet med
uppmaningen från Europeiska rådets möte den 17–21 juli 2020 och säkerställa en ändamålsenlig
och effektiv förvaltning av den fleråriga budgetramen och återhämtningspaketet.
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Dessutom har ordförandeskapstrion åtagit sig att genomföra den europeiska terminen för
samordningen av den ekonomiska politiken, däribland i samband med de antagna planerna för
återhämtning och resiliens. Den kommer också att följa upp kommissionens översyn av den
ekonomiska styrningen.
När det gäller EU:s årliga budget kommer de tre ordförandeskapen att säkerställa en smidig
antagande- och genomförandeprocess och samtidigt verka för ytterligare förbättringar av EUbudgetens resultatram.
Förstärkning av den inre marknaden och utveckling av en bestämd, övergripande och
samordnad industripolitik för att främja tillväxt och innovation
De tre ordförandeskapen är fast beslutna att utveckla en mer integrerad strategi för den inre
marknaden genom att koppla samman alla relevanta politikområden och dimensioner. I detta syfte
kommer de att stödja fördjupningen och förstärkningen av den inre marknaden och de fyra
friheterna, undanröjandet av kvarstående omotiverade hinder, särskilt på tjänsteområdet, och
behovet av att undvika nya hinder. Dessutom kommer de att bidra till utformningen av en europeisk
industripolitik som är anpassad till framtiden, med beaktande av kommissionens uppdaterade
industristrategi, och rikta in sig på att stödja den gröna och digitala omställningen. De kommer även
att fortsätta arbetet med kommissionens förslag om paketet för digitala tjänster (rättsakten om
digitala tjänster och rättsakten om digitala marknader) för att förstärka den inre marknaden för
digitala tjänster och säkerställa en säkrare onlinemiljö och rättvisare onlinemarknader. Tillsammans
med kommissionens förslag till förordning om allmän produktsäkerhet kommer dessa rättsakter
också att stärka produktsäkerheten på den inre marknaden, både online och offline.
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När det gäller utformningen av en ambitiös industripolitik som är anpassad till framtiden anser
ordförandeskapstrion att det är viktigt att förbättra regelverket för små och medelstora företag,
minska sårbarhet som beror på unionens strategiska beroende av tredjeländer, göra den europeiska
industrin mer hållbar, miljövänlig, globalt konkurrenskraftig och motståndskraftig på medellång och
lång sikt samt verka för lika villkor på global nivå. I detta avseende är trion fast besluten att
genomföra EU:s SMF-strategi för ett hållbart och digitalt EU. Man kommer även att undersöka hur
man kan att diversifiera nuvarande och framtida produktions- och leveranskedjor, producera lokalt
när så är lämpligt, säkerställa strategisk lagerhållning och verka för gynnsamma villkor för
produktion och investeringar i unionen. Samtidigt som målen för den europeiska klimatlagen och
Euratom uppfylls kommer trion också att fortsätta arbetet med transparenta och inkluderande
allianser, strategiska värdekedjor och, när så är nödvändigt för att komma till rätta med
marknadsmisslyckanden, viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse. Den anser att en korrekt
tillämpning av konkurrensreglerna är av avgörande betydelse på global nivå och är fast besluten att
fortsätta arbetet med kommissionens förslag om utländska subventioner som snedvrider den inre
marknaden.
Samtidigt som en effektiv tillämpning av reglerna för den inre marknaden och av
marknadsövervakningen säkerställs kommer trion också att undersöka nya inriktningar för den inre
marknaden för att öka dess bidrag till den gröna och digitala omställningen och fortsätta arbetet
med översynen av ramen för konkurrens och statligt stöd.
De tre ordförandeskapen kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt att utveckla rättvis och enkel
beskattning, i linje med de globalt överenskomna standarderna och utan omotiverad skattebefrielse,
samt åt att bekämpa skatteundandragande och skattebedrägerier. De anser att det är viktigt att göra
skattemiljön mer transparent och förbättra utbytet av relevant information i och utanför EU. Att
stärka tullunionen är en annan viktig prioritering, och ordförandeskapstrion kommer att främja ett
effektivt genomförande av handlingsplanen för tullunionen.
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Slutligen kommer de tre ordförandeskapen att ägna sig åt att hitta nya sätt att investera i
förvärvande, bevarande och utveckling av färdigheter för att underlätta den gröna och digitala
omställningen och föregripa de föränderliga behoven på arbetsmarknaden. Man kommer också att
fortsätta arbetet med att genomföra de initiativ som härrör från alla fokusområden i kommissionens
handlingsplan för immaterialrätt, i syfte att hjälpa EU:s företag att komma in på rätt spår mot
ekonomisk återhämtning och bidra till unionens gröna och digitala ledarskap på global nivå.
Digitaliseringen och hur man drar full nytta av den
De tre ordförandeskapen har åtagit sig att säkerställa unionens digitala suveränitet på ett
självständigt och öppet sätt, främja kulturellt innehåll och en stark mediesektor samt tillförlitliga
industriella lösningar och stärka unionens resiliens och reaktionsförmåga på cyberområdet. De
kommer att stödja ett stabilt och innovativt digitalt ekosystem för företag, spetskompetens inom
forskning om ny teknik och digitalisering av små och medelstora företag. Den digitala utvecklingen
måste skydda våra värden, våra grundläggande rättigheter och vår säkerhet samt vara socialt
balanserad.
Genom att stödja utvecklingen av teknik, inbegripet superdatorer och kvantdatorteknik,
blockkedjor, artificiell intelligens och halvledarchip, bidrar man till detta mål. Trion anser också att
det är viktigt att stärka både unionens och dess medlemsstaternas internationella utåtriktade insatser
för att främja EU:s digitala standarder och utveckla globala digitala regler. Detta kräver ett nära
samarbete med likasinnade partner, både bilateralt och genom relevanta forum och organisationer.
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De tre ordförandeskapen kommer att följa upp kommissionens meddelande Digital kompass 2030:
den europeiska vägen in i det digitala decenniet och framför allt arbeta vidare med EU:s regelverk.
Detta kommer att inbegripa förberedande arbete om digitala färdigheter och digital utbildning. Ett
av huvudmålen är att förbättra tillgången till samt delningen, samkörningen och vidareutnyttjandet
av data och samtidigt skapa lika villkor för att främja innovation, konkurrenskraft och kulturell
mångfald. I detta avseende kommer ordförandeskapstrion att slutföra översynen av regelverket för
onlineplattformar för att skapa en säkrare digital miljö och intensifiera kampen mot olagligt innehåll
online genom att stärka plattformarnas ansvar. Man kommer också att fortsätta arbetet med
kommissionens förslag om en europeisk elektronisk identitet, rättsakten om artificiell intelligens
och den kommande datalagen. På cyberområdet kommer trion att främja arbetet med säkerhet i
nätverks- och informationssystem, kritiska enheters resiliens och verktygslådan för cyberdiplomati.
Man kommer också att sträva efter att förbättra EU:s ram för hantering av cyberkriser och fastställa
gemensamma cybersäkerhetsstandarder för produkter.
En annan prioritering kommer att vara att ta itu med de utmaningar som internationell
företagsbeskattning innebär till följd av globaliseringen och digitaliseringen av ekonomin. I detta
avseende är de tre ordförandeskapen fast beslutna att arbeta med de förslag som kommissionen
förväntas lägga fram efter en överenskommelse i OECD:s (Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling) inkluderande ramverk. I linje med OECD:s tidsplan för genomförandet
kommer de att sträva efter att nå en överenskommelse om dessa förslag i rådet så snart som möjligt.
Ordförandeskapen kommer också att uppmuntra arbetet med att förenkla och modernisera unionens
mervärdesskatteregler, som bör anpassas bättre till den digitala tekniken.
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Fördjupning av Ekonomiska och monetära unionen samt frågor om finansiella tjänster,
bolagsrätt och bolagsstyrning
Ordförandeskapstrion är fast besluten att fördjupa Ekonomiska och monetära unionen i alla dess
dimensioner och kommer att stärka eurons internationella roll samt utveckla starka,
konkurrenskraftiga och stabila finansmarknader i EU. Man kommer att arbeta för att få till stånd en
mer innovativ digital finanssektor, stärka kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering och
utveckla hållbarheten i bolagsstyrningen. Målet är att stärka vårt strategiska oberoende i
ekonomiska och finansiella frågor och samtidigt bevara en öppen ekonomi.
I synnerhet kommer de tre ordförandeskapen att bidra till fullbordandet av bankunionen och
framstegen mot en verklig kapitalmarknadsunion. De kommer också att stödja arbetet med
utvecklingen av hållbar finansiering, inbegripet genomförandet av EU:s taxonomiram, samt
effektivare och mer motståndskraftiga betalningssystem.
På området bolagsstyrning kommer trion att verka för införande av krav på tillbörlig aktsamhet när
det gäller mänskliga rättigheter och miljöpåverkan och stödja utarbetande av EU-standarder för
företagens hållbarhetsrapportering i syfte att främja en EU-modell för ansvarsfullt företagande.
Ökad självständighet och konkurrenskraft för EU inom rymdsektorn
De tre ordförandeskapen understryker vikten av att stärka de funktionella förbindelserna mellan
viktiga EU-aktörer för ett framgångsrikt genomförande av EU:s rymdprogram. De kommer att
stödja forskning, utveckling och industriella tillämpningar, främja EU:s flaggskeppsprogram
Galileo och Copernicus i hela världen, utveckla möjliga nya initiativ, inbegripet säker rymdbaserad
konnektivitet, och fortsätta att verka för ett ansvarsfullt beteende i rymden, särskilt inom FN.
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Stöd till forskning, utbildning och ungdomsfrågor
De tre ordförandeskapen kommer att fortsätta diskussionerna om utvecklingen av det europeiska
forskningsområdet. De kommer att bidra till att fastställa och genomföra forsknings- och
innovationspolitik för att möta befintliga samhälleliga och ekonomiska utmaningar till förmån för
unionens medborgare. Målet är att stärka forskningsinfrastrukturlandskapet och
forskningsinsatserna (grundforskning samt tillämpad och disruptiv forskning) i unionen.
Ordförandeskapstrion kommer att sträva efter att fortsätta att utveckla det europeiska området för
utbildning, bland annat genom samarbete och utbyten inom Erasmus+-programmet och
Europauniversiteten, samt erkänna den grundläggande roll som högkvalitativa investeringar i
utbildning spelar. I detta avseende kommer den att fortsätta arbetet med kompetensagendan och i
synnerhet med framgångsrik, inkluderande och säker digital utbildning och utveckling av digitala
färdigheter inom utbildning.
Trion kommer också att stödja arbete till stöd för ungdomar, förbättra dialogen med dem och
uppmuntra dem att delta i politiska beslut. I detta sammanhang kommer den framför allt att främja
den verksamhet som planeras under Europaåret för ungdomar 2022.
Dessutom kommer de tre ordförandeskapen att stödja arbetet med återhämtningen inom
idrottssektorn. Med detta i åtanke kommer de att främja sektorns roll i samhället och dess förmåga
att bidra till förbättrad hälsa, medborgarnas välbefinnande och ett mer inkluderande samhälle.
Stöd till regionernas utveckling
De tre ordförandeskapen anser att det är viktigt att stödja konvergens mellan EU:s medlemsstater
och regioner och territoriell utveckling genom sammanhållningspolitiken. Denna process kommer
att stärkas med bidrag i form av synergier och komplementaritet från faciliteten för återhämtning
och resiliens och andra relevanta instrument. Samtidigt bör man beakta de särskilda behoven i de
yttersta randområdena, randområdena, kustregionerna, gränsregionerna, stadsområdena och
övergångsregionerna, även inom ramen för den europeiska gröna given.
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Förstärkt konsumentskydd
I syfte att förstärka konsumentskyddet kommer de tre ordförandeskapen att verka för anpassning av
EU:s konsumentskyddspolitik till utmaningarna i samband med den gröna och digitala
omställningen samt ytterligare effektiv marknadsövervakning. I detta sammanhang är det viktigt att
bekämpa varumärkesförfalskning och garantera lika tillgång till kvalitet.
Kulturen i förgrunden
De tre ordförandeskapen kommer att utarbeta och börja genomföra den nya arbetsplanen för kultur,
med särskild inriktning på kulturens betydelse för ekonomin, den konstnärliga friheten och
digitaliseringens effekter på kulturen. I detta avseende kommer de att stödja kultur och medier som
grunden för den europeiska modellen och investeringar i kultur och kulturarv.
Dessutom kommer trion att understryka vikten av att säkerställa en skälig ersättning till
upphovspersoner och en hållbar miljö för oberoende medier. Den kommer särskilt att följa upp
handlingsplanen för medier och den audiovisuella sektorn.
Förstärkning och främjande av turismen i EU
Ordförandeskapstrion kommer att göra sitt yttersta för att skapa förutsättningar för sektorns
återhämtning efter den kris som orsakats av covid-19-pandemin, inbegripet utvecklingen av nya
former av turism. Man kommer också att ta upp hållbarhetsfrågan.
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IV.

BYGGA ETT KLIMATNEUTRALT, GRÖNT, RÄTTVIST OCH SOCIALT EUROPA

Bygga ett klimatneutralt och grönt Europa
De tre ordförandeskapen är fast beslutna att styra EU i riktning mot klimatneutralitet senast 2050 i
syfte att förbättra den ekonomiska konkurrenskraften, jobbskapandet, välfärden och hälsan. De
kommer att göra detta genom att gå vidare med 55 %-paketet i linje med Parisavtalets mål, bland
annat genom att fortsätta ansträngningarna för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader
samtidigt som ingen får lämnas utanför. De kommer att fortsätta arbetet med alla dithörande
lagstiftningsförslag i syfte att slutföra förhandlingarna med Europaparlamentet, framför allt genom
att stärka utsläppshandelssystemet och genom att inrätta en WTO-kompatibel
gränsjusteringsmekanism för koldioxid för att förhindra koldioxidläckage. Dessa insatser kommer
att vara avgörande för att öka den sociala acceptansen för klimatomställningen och bygga upp ett
klimattåligt samhälle.
Det krävs ytterligare arbete med att stödja utvecklingen av koldioxidsnål och förnybar energi och
alla utsläppssnåla tekniker, öka energieffektiviteten för att genomföra EU:s skärpta klimatmål för
2030 och uppnå klimatneutralitet senast 2050 med betoning på teknikneutralitet, främja
motståndskraft och innovation samt säkerställa en rättvis omställning och energi till överkomliga
priser. Den inre el- och gasmarknaden måste fullbordas, samtidigt som en säker, hållbar och
icke-snedvriden försörjning av strategiska råvaror till unionen säkerställs. Trion kommer att följa
upp de studier som ska läggas fram om hur gas- och elmarknaderna fungerar samt om EU:s
utsläppshandelssystem. Man kommer också att stödja insatser för högkvalitativa
byggnadsrenoveringar på grundval av en kostnadseffektiv och hållbar strategi.
Ordförandeskapstrion kommer att gynna övergång till en giftfri miljö och en cirkulär ekonomi,
utveckling av hållbara produkter samt en mer klimatvänlig och transparent beskattning av
energiprodukter. Man kommer också att främja och stimulera bioekonomin, samtidigt som
regionala och lokala skillnader möjliggörs, som en viktig del av uppnåendet av den europeiska
gröna given och ett centralt inslag i omställningen till ett fossilfritt och resurseffektivt samhälle.
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De tre ordförandeskapen har åtagit sig att skydda naturen och den biologiska mångfalden genom att
återställa skadade ekosystem, gå vidare med genomförandet av EU:s strategi för biologisk mångfald
och skyndsamt öka ansträngningarna för att återställa skadade ekosystem till havs och på land. Vid
genomförandet av EU:s nya skogsstrategi är det avgörande att de europeiska skogarna är hållbara
och multifunktionella, särskilt genom hållbart skogsbruk, samtidigt som både fördelningen av
befogenheter och subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna respekteras. Det är också viktigt
att skydda skogarna utanför EU, framför allt genom att fortsätta arbetet med ett särskilt nytt
EU-instrument för att minimera risken för avskogning och skogsförstörelse med anknytning till
produkter som släpps ut på EU:s marknad.
Ordförandeskapstrion kommer att stödja övergången till hållbara jordbruks- och livsmedelssystem
genom genomförandet av EU:s från jord till bord-strategi och den nya gemensamma
jordbrukspolitiken, samtidigt som hänsyn tas till medlemsstaternas olika utgångslägen,
omständigheter och villkor, i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Den kommer i synnerhet att
verka för minskad användning av bekämpningsmedel och gödselmedel samt för djurhälsa,
djurskydd och ekologiskt jordbruk genom tydlig och enkel livsmedelsinformation till
konsumenterna, och därigenom säkerställa hälsosamma livsmedel för unionens medborgare. Trion
kommer att främja en hållbar och balanserad förvaltning av fiskeresurserna, framför allt inom
ramen för EU:s förbindelser med Förenade kungariket. Den kommer också att uppmuntra
utveckling av ett hållbart vattenbruk.
Dessutom bekräftar de tre ordförandeskapen sitt åtagande att utveckla hållbara, säkra, smarta och
digitala transporter, övergå till utsläppsfri och utsläppssnål rörlighet och göra transportsystemen
mer hållbara, smarta och motståndskraftiga. Detta kommer att bidra till att den inre marknaden
fungerar väl och säkerställa attraktiva arbetsvillkor för arbetstagare inom sektorn. Att förbättra
transportförbindelserna i Europa är också alltjämt en prioritering.
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Trion har också åtagit sig att minska klimatpåverkan inom bygg- och fastighetssektorn genom att
föra fram nya initiativ inom sektorn och att verka för en integrerad havspolitik för EU. Den kommer
att stödja inrättandet av en europeisk maritim zon med höga sociala och miljömässiga ambitioner.
Unionens ansträngningar och resultat när det gäller att bygga upp ett klimatneutralt och grönt
Europa kommer även i fortsättningen att utgöra grunden för dess insatser för att uppmuntra globala
partner att följa dess exempel i genomförandet av Parisavtalet och Agenda 2030.
Bygga ett rättvist och socialt Europa
Ordförandeskapstrion anser att det är viktigt att stärka den europeiska sociala modellen. Med detta i
åtanke kommer den att underlätta det fortsatta genomförandet av den europeiska pelaren för sociala
rättigheter, särskilt genom fortsatt relevant lagstiftningsarbete och icke-lagstiftningsarbete på EUoch medlemsstatsnivå och genom den europeiska planeringsterminen. Trion kommer att främja
social delaktighet och social konvergens uppåt, samtidigt som man fullt ut respekterar nationella
befogenheter och mångfalden av arbetsmarknadsmodeller i unionen, i synnerhet genom att försvara
rättvisa löner och anständigt arbete, bestämmelser om minimiinkomst och social dialog. Dessutom
kommer man att sträva efter att gynna utvecklingen av den sociala ekonomin för att möjliggöra en
bättre integration av utsatta grupper på arbetsmarknaden.
De tre ordförandeskapen kommer också att sträva efter att säkerställa att unionen är rustad för att
hantera konsekvenserna av demografiska förändringar. De kommer att lägga särskild vikt vid äldre
personer och personer med funktionsnedsättning, vars rättigheter och integration på
arbetsmarknaden och i samhället som helhet fortfarande är av avgörande betydelse. De kommer
också att stödja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt tillgång, överkomlighet och kvalitet när det
gäller barnomsorg och långtidsvård, bland annat genom ökat stöd till formella omsorgsgivare och
anhörigvårdare.
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Trion har föresatt sig att förbättra arbetsvillkoren, bland annat inom den digitala ekonomin och för
människor som arbetar via plattformar. Den kommer att vidta åtgärder för förbättrad arbetsmiljö
och mot klyftor mellan könen på arbetsmarknaden, bland annat genom åtgärder för att minska
löneskillnaderna mellan kvinnor och män och genom att främja lika möjligheter för kvinnor och
män att förena arbete, familj och privatliv. Den kommer att främja olika sätt att bättre integrera
personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden och utnyttja deras potential.
De tre ordförandeskapen kommer dessutom att sträva efter att förbättra utbildning, jobbskapande
och övergång från arbete till arbete, framför allt genom att utnyttjande av möjligheterna med den
gröna och den digitala omställningen och en korrekt användning av strukturfondsmedlen. Med
tanke på de befintliga utmaningarna på arbetsmarknaden kommer även ytterligare åtgärder att
krävas för att utveckla arbetsmarknadspolitiken och en kultur av livslångt lärande (bl.a. arbete för
en individuell rätt till livslångt lärande) och för att bekämpa ungdomsarbetslösheten, särskilt genom
rörlighet för lärlingar. Trion kommer också att främja digitala färdigheter och färdigheter inom
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik inom unionen och utveckling av
landsbygdsområden och avlägsna områden.
Bygga ett Europa som skyddar hälsan
Ordförandeskapstrion kommer att intensifiera insatserna på EU-nivå för att främja en One healthmodell, med målet att säkerställa ett hälsoskydd för EU-medborgarna och EU:s förmåga att möta
utmaningar på hälsoområdet: från forskning till produktion och genom bättre samordning på EUnivå för att möta gränsöverskridande hot mot människors hälsa.
Trion kommer att avsluta förhandlingarna om och stödja genomförandet av paketet om en europeisk
hälsounion, inklusive förslaget om Hera (EU:s myndighet för beredskap och insatser vid
hälsokriser).
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De tre ordförandeskapen kommer att fortsätta arbetet för att säkerställa tillgången till covid-19vaccin, tillgången till läkemedel genom säkrande av en mer stabil leveranskedja för läkemedel och
stödja arbetet med att uppgradera lagstiftningen på läkemedelsområdet på grundval av
läkemedelsstrategin för Europa.
De tre ordförandeskapen kommer att verka för en förstärkning av hälsopolitiken, bland annat genom
att fokusera på åtgärder för förebyggande av sjukdomar och främjande av hälsosamma miljöer och
livsstilar. Trion kommer särskilt att inrikta sig på genomförandet av en europeisk plan för
cancerbekämpning.
De tre ordförandeskapen kommer att arbeta med kommissionens förslag om inrättande av ett
europeiskt hälsodataområde.
De tre ordförandeskapen kommer också att stödja One health-modellen genom att uppmuntra
fortsatta åtgärder mot antimikrobiell resistens och genom att stärka EU:s handlingsplan mot
antimikrobiell resistens.
De tre ordförandeskapen kommer att bidra till multilaterala åtgärder på hälsoområdet och stödja
insatser för global hälsa, främst tillsammans med WHO, för att stärka dess förmåga att hantera
globala utmaningar på hälsoområdet, och andra berörda FN-organ.

V.

LYFTA FRAM EUROPAS INTRESSEN OCH VÄRDERINGAR I VÄRLDEN

De tre ordförandeskapen är fortsatt fast beslutna att genomföra den strategiska agendan 2019–2024
genom att eftersträva ett strategiskt tillvägagångssätt och öka sin förmåga att agera autonomt för att
skydda sina intressen, upprätthålla sina värden och sitt sätt att leva samt bidra till att utforma den
globala framtiden. EU kommer att fortsätta vara en drivkraft för multilateralism och för den globala
regelbaserade internationella ordningen, och därigenom säkerställa öppenhet, rättvisa och
nödvändiga reformer. EU kommer att stödja FN och centrala multilaterala organisationer.
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Trion kommer att, i en snabbt föränderlig och instabil värld, sträva efter politisk enighet och
mobilisering av EU:s instrument, till stöd för unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik och i nära samordning med kommissionen.
Försvara och främja multilateralism och bemöta viktiga utmaningar och internationella
kriser
Ordförandeskapstrion bekräftar sin fasta beslutsamhet att främja multilateralism och en
regelbaserad internationell ordning, med folkrätten och FN i centrum. Trion kommer att arbeta för
att stärka unionens inflytande i det multilaterala systemet för att bättre försvara och främja våra
värden och intressen.
Den kommer att aktivt verka för respekt för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstaten.
Främjande av mångfald, jämställdhet mellan könen, kvinnors och flickors fulla åtnjutande av
samtliga mänskliga rättigheter samt kvinnors och flickors egenmakt kommer att prioriteras inom
alla yttre åtgärder. De tre ordförandeskapen kommer att sträva efter ett fullständigt genomförande
av EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati och EU:s tredje handlingsplan för
jämställdhet, och utnyttja alla lämpliga verktyg, bland annat det globala EU-systemet för sanktioner
avseende mänskliga rättigheter. De kommer också att aktivt främja respekten för sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter samt ett fullständigt genomförande av agendan för kvinnor, fred
och säkerhet.
En central prioritering är också att stärka EU:s kapacitet att stödja civilsamhället, oberoende medier
och andra icke-statliga aktörer i tredjeländer. Trion kommer att stärka samarbetet med Europarådet
och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) på detta område.
De tre ordförandeskapen kommer att se till att unionen spelar en ledande roll när det gäller att
bemöta globala utmaningar, och ägna särskild uppmärksamhet åt att vidareutveckla Team Europestrategin. Kriser, såsom pandemier, innebär nya utmaningar. Trion kommer att främja EU:s resiliens
genom global solidaritet och ett betydande bidrag från EU till global återhämtning och
vaccindelning.
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Klimatdiplomati kommer att vara ett centralt inslag i utrikespolitiken och en stående punkt på
dagordningen vid alla större toppmöten. Trion kommer också att hålla fast vid EU:s prioritering av
hållbar utveckling i internationella forum, framför allt i samband med den gröna given.
EU kommer också att behöva ägna mer uppmärksamhet åt hur tekniken påverkar Europas plats i
världen och hur Europa kan upprätthålla tillräcklig teknisk och vetenskaplig kapacitet för att värna
sin självständighet. Trion kommer att främja EU:s ledande ställning när det gäller att fastställa
standarder, särskilt inom ny teknik.
Ordförandeskapstrion kommer att stödja en förbättring av EU:s och medlemsstaternas kapacitet att
engagera sig i offentlig diplomati och strategisk kommunikation samt motverka desinformation,
informationsmanipulering och fientlig inblandning, oberoende av var den kommer ifrån.
Vidare kommer trion att uppmuntra arbetet med att stärka genomförandet av och
ändamålsenligheten med EU:s restriktiva åtgärder, bland annat genom att säkerställa att EU:s
medborgare och företag skyddas mot tredjeländers fientliga handlingar och tvångsåtgärder.
EU kommer dessutom att hantera internationella kriser och spänningar genom en övergripande
strategi. EU kommer att noga följa den internationella utvecklingen och aktivt engagera sig, även
genom diplomatiska insatser.
Handel
Handeln förblir en av de starkaste drivkrafterna för tillväxt genom att den ligger till grund för
miljontals arbetstillfällen och bidrar till välstånd. De tre ordförandeskapen vill bidra till att ett nytt
system för den globala ekonomiska styrningen utformas på grundval av en ambitiös och balanserad
frihandelsagenda med WTO i centrum, kompletterad med en bilateral handelsagenda, samtidigt som
Europeiska unionen skyddas från orättvisa och otillbörliga metoder och ömsesidighet säkerställs.
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De tre ordförandeskapen kommer att verka för en kraftfull handelspolitik för unionen, i enlighet
med Agenda 2030 och Parisavtalet, och erinrar om att kommissionen har lagt fram en översyn av
handelspolitiken i detta avseende. Centrala prioriteringar i detta avseende är fortsatt att stödja EU:s
gröna och digitala omställning och främja mer resilienta, diversifierade och ansvarsskyldiga
värdekedjor.
Trion kommer vidare att eftersträva att bidra till en reformering av WTO i dess olika delar och
stärka efterlevnaden av multilaterala handelsregler. Den kommer att utveckla ömsesidigt
fördelaktiga partnerskap som ska bidra till EU:s ekonomiska mål och hållbarhetsmål. Den kommer
att arbeta för att säkerställa ett effektivt genomförande och en aktiv tillämpning av befintliga
handelsavtal med våra partner. Den kommer också att främja lika villkor genom att utveckla EU:s
autonoma instrument, t.ex. instrumentet för internationell upphandling eller kontrollen av utländska
subventioner på den inre marknaden.
Förbindelser med partner
För att uppnå sina mål måste EU samarbeta med alla de som står bakom dem, inklusive sina
strategiska och likasinnade partner. De tre ordförandeskapen bekräftar i detta avseende att de är fast
beslutna att utveckla unionens förbindelser mot bakgrund av dess värden, principer och intressen.
EU:s grannskap
Ordförandeskapstrion kommer att inta ett strategiskt förhållningssätt till västra Balkan. Den
kommer att uppmärksamma framstegen med ekonomisk integration mellan länderna där,
återhämtningen och EU:s fortsatta tillhandahållande av säkerhet. Den kommer att fortsätta
anslutningsprocessen i enlighet med den förbättrade metoden för utvidgningen, genom att stödja
djupgående och omdanande reformer på centrala områden såsom rättsstatsprincipen, demokratiska
institutioner, fria medier och ekonomi. Trion kommer att försöka återuppliva och stärka den
regelbundna politiska dialogen med regionen. Ett toppmöte mellan EU och länderna på västra
Balkan kommer att hållas 2022.
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Trion kommer att förnya, förstärka och vidareutveckla det strategiska partnerskapet med det södra
grannskapet. Trion kommer att stödja genomförandet av de åtaganden som gjordes vid 2021 års
toppmöte inom det östliga partnerskapet och partnerländernas reformagendor, i enlighet med deras
respektive avtal med EU.
EU har ett strategiskt intresse av en stabil och säker miljö i östra Medelhavsområdet och eftersträvar
samarbetsinriktade och ömsesidigt gynnsamma förbindelser med Turkiet, på grundval av den ram
som Europeiska rådet beslutat om.
Ordförandeskapstrion kommer att stödja genomförandet av de fem vägledande principerna för
förbindelserna med Ryssland, i enlighet med Europeiska rådets slutsatser från juni 2021.
De tre ordförandeskapen kommer att verka för samarbete genom OSSE för att öka säkerheten och
stabiliteten i Europa och utnyttja dess potential fullt ut.
Samarbetet med EES-/Eftaländerna (Island, Liechtenstein och Norge) i alla frågor av gemensamt
intresse kommer att fortsätta. Trion strävar också efter att göra betydande framsteg med sikte på att
slutföra förhandlingarna om ett associeringsavtal med Andorra, Monaco och San Marino. Man
kommer också att fortsätta den pågående översynen av förbindelserna mellan EU och Schweiz.
Trion kommer att vara fortsatt vaksam när det gäller det fullständiga genomförandet av handelsoch samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket och utträdesavtalet. Den kommer att gå
vidare med arbetet med kommissionens lagstiftningsförslag om unionens interna former för
anpassningen av autonoma åtgärder enligt handels- och samarbetsavtalet.
Afrika
Ordförandeskapstrion bekräftar behovet av att utveckla omfattande och ömsesidigt fördelaktiga
partnerskap med Afrika.
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Toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen (AU) i februari 2022 kommer att syfta till att förnya
och fördjupa partnerskapet för att gemensamt utveckla ett område med solidaritet, säkerhet och
välstånd som sammanför territorier, befolkningar och organisationer på de båda kontinenterna. De
centrala prioriteringarna bygger på ett främjande av gemensamma värden och innefattar säkerhet
och samarbete på försvarsområdet och hållbar och inkluderande ekonomisk utveckling, däribland
återhämtningen från covid-19-pandemin. Framför allt är trion fast besluten att genomföra EU:s
strategi för Sahel och EU:s strategi för Afrikas horn.
Amerika
Ordförandeskapstrion kommer att stödja ett starkt och ömsesidigt fördelaktigt långsiktigt strategiskt
partnerskap med Förenta staterna, i linje med rådets slutsatser av den 7 december 2020, och
genomföra den gemensamma transatlantiska agendan med Förenta staterna från toppmötet EU–
USA den 15 juni 2021, även inom ramen för handels- och teknikrådet. Trion kommer också att
ytterligare fördjupa det strategiska partnerskapet med Kanada.
Trion kommer att stödja förbindelserna med Latinamerika och Karibien genom EU:s kontakter på
hög nivå och kontakter med subregionala organisationer, strategiska och andra partner.
Asien och Stillahavsområdet
Ordförandeskapstrion kommer att säkerställa genomförandet av den mångfasetterade strategi som
Europeiska rådet ställde sig bakom när det gäller förbindelserna med Kina, och samtidigt ta hänsyn
till bibehållandet av EU:s enighet.
När det gäller EU:s förbindelser med Indien kommer trion att stödja genomförandet av uttalandet
från EU och Indien av den 8 maj 2021, särskilt kommissionens återupptagande av förhandlingarna
om ambitiösa avtal om handel, investeringsskydd och geografiska beteckningar.
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Trion kommer också att stödja genomförandet av EU:s strategi för samarbete i regionen Indiska
oceanen/Stilla havet, i linje med rådets slutsatser och det gemensamma meddelande som
offentliggjordes den 16 september 2021 av Europeiska kommissionen och den höga representanten,
särskilt på områdena mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och konnektivitet, säkerhet och
försvar samt leveranskedjor. Trion kommer också att ytterligare fördjupa samarbetet med
likasinnade länder.
Ett jubileumstoppmöte med EU och Asean planeras i samband med att det är 45 år sedan
förbindelserna mellan EU och Asean inleddes. Trion kommer också att stödja dialog och samarbete
genom Asien–Europa-mötet (Asem).
Konnektivitet
Trion kommer att stödja EU:s strategiska förhållningssätt till konnektivitet globalt, på grundval av
konnektivitetsstrategin Global Gateway.
Utveckling och humanitärt bistånd
Ordförandeskapstrion avser att förstärka internationella partnerskap för utveckling genom att
genomföra instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete –
Europa i världen och stärka den europeiska finansiella arkitekturen för utveckling. Den kommer
särskilt att fokusera på grön och inkluderande global återhämtning och hanteringen av
konsekvenserna av covid-19 och på att öka motståndskraften och investera i mänsklig utveckling.
Trion kommer att skynda på genomförandet av Agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar
utveckling, där så är lämpligt med hjälp av en Team Europe-strategi. Trion kommer att sträva efter
att stärka kopplingen mellan stabiliserings- och utvecklingsinsatser samt humanitära insatser.
Att stärka ett effektivt utvecklingssamarbete kommer att förbli en central prioritering, med särskild
tonvikt på korruptionsbekämpning.
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På området för humanitärt bistånd kommer de tre ordförandeskapen att stödja unionens ledande roll
och stärka insatserna för att främja ett principbaserat och effektivt agerande.
Säkerhet och försvar
Ordförandeskapstrion bekräftar att EU, mot bakgrund av ökad global instabilitet, behöver ta ett
större ansvar för sin säkerhet.
Det är de tre ordförandeskapens avsikt att en kraftfull och genomförbar ”strategisk kompass” ska
godkännas senast i mars 2022, för att förbättra och vägleda det fortsatta genomförandet av EU:s
ambitionsnivå på säkerhets- och försvarsområdet när det gäller krishantering, resiliens, förmågor
och partnerskap. De kommer att sträva efter att säkerställa genomförandet av den strategiska
kompassen och dess mål i enlighet med den överenskomna tidsplanen.
Trion är fast besluten att stärka GSFP med målet att bibehålla EU:s roll som en ansvarsfull,
kompetent och tillförlitlig aktör och global partner för fred och säkerhet.
De tre ordförandeskapen kommer att stödja lyhörda, robusta och flexibla europeiska uppdrag och
insatser, och närmare samarbete, samordning och utveckling av kopplingar mellan
medlemsstaternas operativa engagemang och civila och militära GSFP-uppdrag och GSFP-insatser.
Trion kommer att säkerställa ett kraftfullt genomförande av den europeiska fredsfaciliteten, i
enlighet med rådets beslut från mars 2021.
Trion är fast beslutsam att främja säkerhets- och försvarspartnerskap med internationella och
regionala partnerorganisationer, särskilt för att förstärka samarbetet mellan EU och Nato och
förbättra samarbetet mellan EU och FN på grundval av överenskomna ramar, och att vidareutveckla
bilaterala förbindelser med partnerländer, som grundas på ett mer strategiskt och skräddarsytt
tillvägagångssätt. När det gäller samarbetet mellan EU och Nato är trion fortsatt fast besluten att
genomföra de gemensamma förklaringarna i detta sammanhang.
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De tre ordförandeskapen kommer att fortsätta arbetet för ett fullständigt genomförande av den civila
GSFP-pakten senast i början av sommaren 2023 och för att lägga grunden till en fortsatt ambitiös
civil gemensam säkerhets- och försvarspolitik under de kommande åren.
Trion kommer dessutom att verka för bättre samstämmighet mellan EU:s försvarsinitiativ: det
permanenta strukturerade samarbetet (Pesco), den samordnade årliga försvarsöversikten och den
nya Europeiska försvarsfonden. Dessa initiativ bör också genomföras i syfte att minska kritiska
brister på förmågeområdet och strategiska beroendeförhållanden, särskilt när det gäller ny och
omstörtande teknik och kritiska värdekedjor. Detta kommer att bana väg för en förstärkt europeisk
försvarsteknologisk och försvarsindustriell bas.
Ytterligare arbete kommer också att behövas för att stärka unionens och medlemsstaternas
motståndskraft och deras förmåga att motverka hybridhot, bland annat desinformation och
informationsmanipulering. Trion kommer att gå vidare med arbetet med att utveckla en
verktygslåda för hantering av hybridhot.
Att säkra unionens tillgång till de globala gemensamma resurserna (inbegripet rymden,
cyberrymden, luftrummet och det fria havet), även fortsatta strategiska diskussioner om EU:s rymd, säkerhets- och försvarsdimensioner och förbättrad militär rörlighet i unionen, är fortsatt viktiga
prioriterade frågor. Ordförandeskapstrion kommer också att sträva efter att stärka EU:s bidrag till
sjöfartsskyddet, särskilt genom att uppdatera EU-strategin och genom den fortsatta utvecklingen av
konceptet samordnad närvaro till havs och samarbetet med kuststater.
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