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BILAG

Programmet
I.

INDLEDNING

De tre formandskaber overtager ansvaret for at lede Rådets arbejde ved udgangen af den nuværende
institutionelle cyklus. Trioen er fast besluttet på at sikre en glidende overgang til den næste
lovgivningscyklus. Den vil gøre sit yderste for at lette denne proces inden for rammerne af sine
kompetencer. De tre formandskaber vil opbygge tætte og konstruktive forbindelser med de nye
institutionelle aktører for at skabe mulighed for en hurtig tilbagevenden til en normal arbejdsrytme
og lovgivningsmæssig aktivitet.
Ved begyndelsen af trioens arbejde er den vigtigste prioritet afslutning af de sager, der stadig
udestår på den nuværende strategiske dagsorden, og navnlig de sager, der er nævnt i den fælles
erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter for 2018-19. Når den nye institutionelle cyklus
starter, vil de tre formandskaber tilrettelægge arbejdet i Rådet i overensstemmelse med prioriteterne
i den næste strategiske dagsorden, som forventes vedtaget i 2019, og under hensyntagen til
resultatet af topmødet i Sibiu.
De tre formandskaber understreger vigtigheden af Unionens fælles værdier: respekt for den
menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for
menneskerettighederne, herunder rettighederne for personer, der tilhører mindretal. De understreger
deres engagement i at fremme borgeres og selskabers tiltro til det europæiske projekt og i at fremme
konkurrenceevne og økonomisk vækst og støtte investeringer. Trioen vil lægge særlig vægt på at
styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, dens underliggende værdier og fælles
mål i udviklingen af Unionen som helhed. Trioen understreger behovet for at styrke og fastholde det
multilaterale system og desuden være opmærksom på at fremme 2030-dagsordenen for bæredygtig
udvikling i og uden for EU. De tre formandskaber bestræber sig på at styrke sammenholdet og
støtte konsensus på europæisk plan ved at fremme fælles og inkluderende initiativer, som gavner
alle medlemsstaterne.
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Trioen er fast besluttet på at sikre, at Den Europæiske Union opererer tæt på borgerne,
gennemsigtigt og i overensstemmelse med principperne om god forvaltning og bedre lovgivning, og
dermed fremmer borgerorienterede politikker. De tre formandskaber er også fast besluttede på at
forbedre kendskabet til EU og øge kendskabet til borgerorienterede EU-politikker, navnlig blandt
unge.

En fremtid med 27
De tre formandskaber vil gøre alt for at sikre en effektiv og rettidig håndtering af alt nødvendigt
arbejde som følge af brexitprocessen og dermed støtte sammenholdet mellem de 27 medlemsstater.
I overensstemmelse med Romerklæringen fortsætter arbejdet med henblik på vedtagelsen af en ny
strategisk dagsorden på Det Europæiske Råds møde i juni 2019.

Den flerårige finansielle ramme 2021-2027
Den Europæiske Unions budget, som er fastsat i den flerårige finansielle ramme (FFR), er et vigtigt
redskab til at nå vores fælles mål og opfylde de indgåede forpligtelser.
De tre formandskaber er fast besluttede på at lette afslutningen af forhandlingerne om FFR for
perioden 2021-2027 i tæt samarbejde med formanden for Det Europæiske Råd. Dette er en
hovedprioritet for trioen. Endvidere vil de tre formandskaber tilstræbe at færdigbehandle de
sektorspecifikke forslag vedrørende den næste FFR.
De tre formandskaber vil være særlig opmærksomme på den rette balance mellem traditionelle
politikker og de fælles nye prioriteter og udfordringer.
Alle lovgivningsforslag vedrørende FFR 2021-2027 vil være genstand for en særlig opmærksomhed
og indsats fra trioen.
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II.

EN UNION FOR BESKÆFTIGELSE, VÆKST OG KONKURRENCEEVNE

EU befinder sig i sit sjette år i træk med økonomisk opsving, der når ud i hver eneste medlemsstat.
Dette skaber en mulighed for at konsolidere reformen af det indre marked med henblik på
yderligere at forbedre vækst og konkurrenceevne.

Det indre marked
Det europæiske indre marked har eksisteret i over 25 år og er blevet en vigtig drivkraft for vækst,
investeringer og handel i EU. Det indre marked har også en stærk global dimension, der gør EU
både mere konkurrencedygtigt inden for handel og mere attraktivt for investeringer. Ses der længere
frem end færdiggørelsen og den faktiske gennemførelse af de relevante strategier, skal EU fortsat
arbejde hen imod et fremtidssikret og retfærdigt indre marked, der er egnet til den digitale tidsalder
og en drivkraft for konkurrenceevne, innovation og bæredygtighed. I denne proces er det afgørende
at undgå dobbelte kvalitetsstandarder. De tre formandskaber forpligter sig til at videreføre resultatet
af drøftelsen af ledernes dagsorden i december 2018 på grundlag af Kommissionens statusrapport
om gennemførelsen, anvendelsen og håndhævelsen af den eksisterende lovgivning, der er afgørende
for det indre markeds funktion, samt Kommissionens vurdering af de resterende hindringer og
mulighederne for et fuldt fungerende indre marked.
EU har brug for en stærk industripolitik, og de tre formandskaber vil fortsætte drøftelserne om EU's
langsigtede strategiske mål på dette område. Et velfungerende indre marked fremmer den
europæiske industris succes. Arbejdet vil også blive fremmet i retning af et mere integreret marked
for tjenesteydelser, en digital økonomi, bl.a. ved gennemførelse af det digitale indre marked, en
data- og onlineplatformsøkonomi, en hensigtsmæssig digital infrastruktur og en operationel ramme
til at støtte den europæiske industris og de europæiske selskabers digitale omstilling og frigøre
innovation ved at udnytte kunstig intelligens.
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Det indre marked kræver den nødvendige interkonnektivitet mellem alle EU-medlemsstater og regioner samt mellem EU og dets globale partnere. Med henblik herpå er det vigtigt med en
forbedring og færdiggørelse af de transeuropæiske net, herunder med henblik på en EU-dækkende
digital konnektivitet, og med forberedelsen af den planlagte revision i 2023.
Det er fortsat en hovedprioritet at sikre en retfærdig og effektiv beskatning. Der er et reelt behov for
at tilpasse vores skattesystemer til den digitale tidsalder. I denne forbindelse vil de tre
formandskaber fremme arbejdet med Kommissionens forslag om digital beskatning i
overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd. Arbejdet vil blive fremmet i
forbindelse med alle andre verserende beskatningsforslag; de tre formandskaber vil navnlig
bestræbe sig på at opnå resultater med hensyn til det nye og endelige momssystem.
Arbejdet bør fortsætte med revisionen af miljøpolitikken for at bidrage til grøn vækst, cirkulær
økonomi og bioøkonomi, biodiversitet og bæredygtig vandforvaltning, navnlig beskyttelse og
bæredygtig udnyttelse af havene.
De tre formandskaber forpligter sig til at fortsætte arbejdet med forslaget til reform af
sommertidsdirektivet.
Det makroregionale samarbejde og de makroregionale strategier vil blive fremmet af trioen.

Iværksætteri og jobskabelse
Fremme af et iværksætterklima og jobskabelse er fortsat af central betydning for at hjælpe
virksomhederne i Europa til at få fremgang, herunder SMV'erne, som skaber beskæftigelse og
vækst. Trioen mener derfor, at det, når der foreslås og vedtages ny lovgivning, er vigtigt at
overholde princippet om at "tænke småt først" med henblik på at fremme SMV'ers interesser.
Den omstændighed, at ledigheden er faldet, og deltagelsen på arbejdsmarkedet har været stigende,
er en stor succes. Samtidig er der behov for fortsatte bestræbelser for at reintegrere langtidsledige i
arbejdsmarkedet og hjælpe unge til at udvikle de færdigheder, der er nødvendige for at blive aktive
på arbejdsmarkedet, og for at øge kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet.
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Der er behov for yderligere arbejde med en bedre positionering af turisme på EU's dagsorden,
navnlig for at fremme vækst og beskæftigelse.

Investeringer
Skønt der er gjort fremskridt med at tackle investeringsunderskuddet i kølvandet på den
økonomiske krise, bl.a. ved gennemførelse af investeringsplanen for Europa, er en forøgelse af
investeringsniveauet fortsat afgørende. Dette omfatter en fastholdelse af fokus på fremme af
forsknings- og innovationspolitik som en kilde til vækst og dermed fremme af arbejdet med
Horisont Europa samt InvestEU. Samhørighedspolitikken får også en vigtig rolle med hensyn til at
styrke investeringer og konkurrenceevne. En moderniseret fremtidig fælles landbrugspolitik vil
bidrage til at sikre fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse, tilpasning til klimaforandringer og
fastholdelse af bæredygtig rentabilitet i landdistrikterne. At nå til enighed om FFR for 2021-2027
og de tilknyttede sektorspecifikke forslag bliver afgørende for at tackle nuværende og kommende
udfordringer.

Den Økonomiske og Monetære Union
De tre formandskaber vil videreføre arbejdet med at uddybe Den Økonomiske og Monetære Union
(ØMU'en). Det nuværende økonomiske klima giver den fornødne ro til at uddybe og styrke
ØMU'en for bedre at kunne modstå økonomiske kriser. I denne forbindelse er det afgørende at
bryde forbindelsen mellem stat og banker, samtidig med at der tages hensyn til udviklingen på
internationalt plan. Der er behov for en yderligere indsats, bl.a. med hensyn til en styrkelse af
bankunionen, efter den aftalte tilgang til risikoreduktion og risikodeling, herunder med hensyn til
forslaget om en europæisk indskudsforsikringsordning og gennemførelsen af ESM-bagstopperen for
Den Fælles Afviklingsfond og videreudvikling af kapitalmarkedsunionen. Reglerne i stabilitets- og
vækstpagten bør forenkles. For at fremme indførelse af euroen er der behov for yderligere arbejde
med det foreslåede reformstøtteprogram, herunder konvergensstøttefaciliteten.
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III. EN UNION, DER GIVER INDFLYDELSE TIL OG BESKYTTER ALLE SINE
BORGERE
De europæiske borgere forventer mere af Den Europæiske Union end økonomiske fordele.
Uddannelse, herunder livslang læring, kultur, sport, og politikker, som er rettet mod de unge, er
vigtige, ikke kun fra en konkurrencemæssig synsvinkel, men også for inklusion og samhørighed i
vores samfund. De tre formandskaber vil arbejde videre med gennemførelsen af politikker, der tager
sigte på at styrke den sociale dimension, tackle mismatch mellem udbudte og efterspurgte
færdigheder og kompetencer og fremme niveauet for social beskyttelse af borgerne.
Dagens arbejdsmarked er kendetegnet ved hurtige teknologiske ændringer. For at bevare Europas
store konkurrenceevne og produktivitet skal Europas borgere have de rette færdigheder, der kræves
på den nye globale arbejdsplads. Disse omfatter investering i mennesker og uddannelse med fokus
på at foregribe de fremtidige kvalifikationsbehov, udvikling af nye grundlæggende, relevante og
tværgående færdigheder, herunder færdigheder i forbindelse med digitalisering, cybersikkerhed,
mediekendskab, robotisering og kunstig intelligens. Endvidere bør udviklingen af ungdomsarbejde
og kvaliteten heraf fremmes på samme måde som lige muligheder for alle unge. EU-dimensionen
inden for ungdomsuddannelserne kan også styrkes. Der vil blive arbejdet intensivt med
forhandlingerne om Erasmus, der er et symbolsk program for det europæiske projekt.
Trioen vil lægge særlig vægt på at fremme mobilitet, inklusion og topkvalitet og samtidig bidrage til
at fremme europæiske værdier. Der vil skulle træffes en række beslutninger om næste generation af
samarbejdsrammerne i sektorerne uddannelse, ungdom, kultur og sport (f.eks. rammen efter ET
2020 og EU's nye ungdomsstrategi), som skal efterfølges af en hurtig gennemførelse.
Lige muligheder og social inklusion skal fremmes i alle EU's politikker, herunder ligestilling
mellem kønnene og integration af kønsaspektet, social inklusion af personer med handicap og støtte
til aktiviteter i kampen mod fattigdom, navnlig børnefattigdom, samtidig med at medlemsstaternes
kompetencer respekteres.
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Der er behov for en yderligere indsats inden for folkesundhed for at sikre adgang til
sundhedsydelser for alle EU-borgere, garantere patienternes sikkerhed og mobilitet og drage fordel
af de muligheder, som nye medicinske teknologier giver. Der bliver behov for et fornyet
engagement for at tackle udfordringerne i forbindelse med demografisk underskud og
befolkningens aldring. Samarbejdet på EU-plan inden for transplantation og organdonation kan
styrkes for at redde liv.

IV.

HEN IMOD EN ENERGIUNION MED EN FREMADRETTET KLIMAPOLITIK

EU er en global leder i kampen mod klimaforandringer og med hensyn til miljøpolitikker. Især er
EU nødt til at fastholde og styrke sit lederskab i forbindelse med opnåelse af målene i Parisaftalen
med særlig vægt på modvirkning af og tilpasning til klimaændringerne, herunder spørgsmålet om
klimafinansiering. Det er i den forbindelse vigtigt at fastlægge EU's langsigtede
lavemissionsstrategi. Der er behov for tiltag i omstillingen til en lavemissionsøkonomi, navnlig i
sektorer, hvor dekarboniseringen halter bagefter, og i gennemførelsen af foranstaltninger til
forbedring af energieffektiviteten, samtidig med at der tilbydes sikker og økonomisk overkommelig
bæredygtig energi til de europæiske borgere. Moderniseringen af økonomien og integrationen af
klimapolitikker bør ses som en økonomisk mulighed, der skaber nye job og genererer vækst.
De tre formandskaber agter at afslutte forhandlingerne om pakken om ren energi og agter at afslutte
forhandlingerne om forslagene under mobilitetspakkerne, herunder navnlig de klimarelaterede
initiativer. De vil gøre dette med udgangspunkt i rammen for energiunionen med vægt på
integrering af energiunionen i medlemsstaternes nationale politikker og gennemførelse af
integrerede klima- og energiplaner.
Strategien for EU's langsigtede reduktion af drivhusgasemissioner i overensstemmelse med
Parisaftalen vil blive fremmet i overensstemmelse med de fælles klimamål. Således vil EU's
ledende rolle i kampen mod klimaændringer blive sikret i de internationale klimaforhandlinger. Det
er vigtigt med en reduktion af sodemissioner i forbindelse med EU's politik for Arktis.

14518/18
BILAG

js/pfw/KB/hsm
DPG

8

DA

V.

EN UNION MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED

De nuværende strategiske retningslinjer for udviklingen af et område med frihed, sikkerhed og
retfærdighed ophører med udløbet af den institutionelle cyklus, og de tre formandskaber er fast
besluttede på hurtigt at begynde at følge de nye retningslinjer, der skal udarbejdes af Det
Europæiske Råd.
En omfattende tilgang til migration, som kombinerer mere effektiv kontrol af EU's ydre grænser,
øgede foranstaltninger udadtil og de interne aspekter, i overensstemmelse med vores principper og
værdier er nødvendig. Dette er ikke kun en udfordring for en enkelt medlemsstat, men for Europa
som helhed og udenfor Europa. Disse politikker skal fortsættes og styrkes for at undgå en
tilbagevenden til de ukontrollerede strømme i 2015 og for at dæmme yderligere op for irregulær
migration på alle eksisterende og nye ruter. Det er nødvendigt, at man arbejder med alle tre
områder, begyndende med den styrkede kontrol af EU's ydre grænser, bl.a. gennem styrkelsen af
den europæiske grænse- og kystvagt, indførelsen af nye informationssystemer (EES, ETIAS) og ved
at iværksætte de nødvendige kvalitetskontrolmekanismer og udvikle strategien for integreret
grænseforvaltning, samtidig med at der tages hensyn til balancen mellem sikkerhed og smidig
grænsepassage. Hvad angår foranstaltninger udadtil, kræver det et reelt partnerskab med
oprindelses- og transitlandene, hvis udfordringen skal tackles ved roden, hvor vores eksterne
migrationspolitik integreres solidt i EU's overordnede bilaterale forbindelser med tredjelande med
henblik på at tackle de underliggende årsager til migration. Der er behov for en yderligere indsats
med hensyn til at øge tilbagesendelser, bl.a. gennem forslagene til en mere effektiv og
sammenhængende europæisk tilbagesendelsespolitik og ved at se på rammerne for lovlig migration,
herunder genbosætning. De tre formandskaber vil i overensstemmelse med Det Europæiske Råds
konklusioner lægge særlig vægt på den centrale, den vestlige og den østlige Middelhavsrute og
samtidig udvise årvågenhed med hensyn til eventuelle nye ruter. Samarbejdet med og støtten til
partnere i Afrika, den vestlige Balkanregion og Tyrkiet er fortsat en prioritet. Med hensyn til de
interne aspekter forpligter de tre formandskaber sig til at søge at færdiggøre reformen af det fælles
europæiske asylsystem, herunder finde en konsensus om Dublinforordningen.
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For så vidt angår fremme af EU's indre sikkerhed er de tre formandskaber fortsat fast besluttede på
at styrke politisamarbejdet og det retlige samarbejde, bekæmpe organiseret kriminalitet, herunder
narkotikahandel og menneskehandel, styrke kampen mod terrorisme, navnlig ved at bekæmpe og
forebygge radikalisering og ekstremisme, herunder ved at gøre deres yderste for at fjerne
terrorrelateret indhold online. Interoperabilitet mellem informationssystemerne0 skal styrkes
yderligere for at fremme dette mål. Et særligt mål er yderligere at udvikle de kapaciteter, der er
nødvendige for at fremme cybersikkerhed og bekæmpe cyberrisici gennem bedre
grænseoverskridende koordinering mellem de retshåndhævende myndigheder.
Trioen understreger sin opbakning til Schengensystemet og tilkendegiver, at den agter at sikre dets
korrekte funktion og arbejde på alle de områder, der er relevante for bevarelse og styrkelse af
Schengenområdet som et af Den Europæiske Unions vigtigste resultater.
Med hensyn til samarbejdet på det retlige område understreger trioen betydningen af at gøre
yderligere fremskridt med hensyn til gensidig anerkendelse. Trioen forpligter sig til yderligere at
fremme elektronisk bevismateriale og e-justice. Trioen vil ligeledes være opmærksom på
operationaliseringen af EPPO og styrkelsen af samarbejdet med OLAF.
De tre formandskaber vil fremme civilbeskyttelsesaktiviteter, herunder på
katastrofeforebyggelsesområdet.

VI.

UNIONEN SOM EN STÆRK GLOBAL AKTØR

De tre formandskaber vil sammen med medlemsstaterne arbejde tæt sammen med og støtte det
arbejde, der udføres af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og
sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen, med at fremme de aftalte prioriteter i EU's
globale strategi, sikre sammenhæng mellem EU's eksterne politikker og styrke passende
forbindelser mellem Unionens interne og eksterne politikker. De tilstræber at sikre, at Unionen i
perioden 2021-2027 er udstyret med alle nødvendige finansielle og retlige instrumenter til at udføre
disse opgaver. De vil søge aktiv og engageret støtte fra medlemsstaterne til Unionens udenrigs- og
sikkerhedspolitik og vil støtte den højtstående repræsentant og næstformand i bestræbelserne på at
opnå en øget konvergens blandt medlemsstaterne, baseret på en fælles identifikation af gensidige
interesser og gensidig politisk solidaritet.
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Disse prioritetsområder omfatter følgende:
De tre formandskaber bekræfter deres vilje til udvidelse, som fortsat er en central politik for Den
Europæiske Union, navnlig med henblik på at give et troværdigt udvidelsesperspektiv, inden for de
aftalte parametre for det vestlige Balkan. Tyrkiet er et kandidatland og er fortsat en vigtig partner
for EU. Udvidelsespolitikken er fortsat udtryk for en strategisk investering i fred, demokrati,
velstand, sikkerhed og stabilitet i Europa. Det er et politisk valg at tilslutte sig og forpligte sig til de
centrale europæiske værdier, og dette er afgørende for alle partnere, der ønsker at opnå EUmedlemskab. De tre formandskaber bekræfter, i overensstemmelse med den fornyede konsensus om
udvidelse, behovet for retfærdig og streng konditionalitet og princippet om egen fortjeneste
kombineret med EU's kapacitet i alle dens dimensioner, for at optage nye medlemmer. Trioen hilser
det velkommen, at Kroatien vil være vært for et topmøde mellem EU og Vestbalkan under sit
formandskab. Trioen gentager betydningen af yderligere at uddybe samarbejdet om
udenrigspolitiske spørgsmål og forventer øget tilpasning til EU's fælles udenrigs- og
sikkerhedspolitik (FUSP).
Fremme af de politiske, økonomiske, sociale og kulturelle bånd mellem Unionen og dens nabolande
mod øst og mod syd. De tre formandskaber vil arbejde tæt sammen med og støtte det arbejde, der
udføres af den højtstående repræsentant og næstformanden i håndteringen af langvarige politiske
spændinger, for at styrke partnernes modstandsdygtighed over for eksternt pres og værne deres evne
til at foretage deres egne diplomatiske valg. Den vil fastholde den principbaserede og samlede
tilgang i politikken over for Rusland. Den vil søge samarbejdstiltag for at opretholde sikkerheden
ved EU's grænser og imødegå de fælles udfordringer i forbindelse med migration.
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Styrke og fastholde det regelbaserede multilaterale system med FN i centrum. Dette indebærer
navnlig at arbejde på tværs af EU's interne og eksterne politikker for at gennemføre 2030dagsordenen, herunder målene for bæredygtig udvikling; fremme af menneskerettighederne, de
grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet; opfyldelse af forpligtelser i henhold til
klimaaftalen fra Paris og sikre, at andre gør det samme; opfølgning af den globale aftale om sikker,
velordnet og regulær migration og den globale aftale om flygtninge, og styrkelse af de globale
våbenkontrol- og ikkespredningsordninger og -aftaler såsom den fælles omfattende handlingsplan,
som bidrager til Unionens sikkerhed. Unionen vil ledsage og støtte FN-reformen og arbejde for at
forsvare centrale FN-organisationers troværdighed og kapacitet. De tre formandskaber vil støtte
bevarelsen af EU's førende rolle med hensyn til udviklingspolitik og humanitær bistand. I
forbindelse med de voksende handelsspændinger er de tre formandskaber fortsat fast besluttede på
at bevare og uddybe det regelbaserede multilaterale handelssystem, herunder arbejde hen imod en
modernisering af WTO. De tre formandskaber vil støtte forhandlingen af ambitiøse, afbalancerede
og gensidigt fordelagtige handelsaftaler af høj kvalitet med vigtige partnere i hele verden, ledsaget
af politiske aftaler, der fremmer EU's værdier og standarder og fremmer større samarbejde om
spørgsmål af fælles interesse. De understreger også betydningen af såvel gennemførelsen af aftaler
som styrkelsen af sammenkædningen af de eksterne økonomiske forbindelser og det indre marked.
Styrkelse af regionale samarbejdsordninger. I forfølgelsen af dette vil de tre formandskaber arbejde
tæt sammen med og støtte den højtstående repræsentant og næstformanden i forbindelse med
udviklingen af tættere bånd mellem regionerne. Disse skal tage sigte på at supplere og styrke EU's
bilaterale forbindelser, herunder i Afrika, Latinamerika, Vestindien, Asien og den arabiske verden.
Arbejdet vil omfatte afslutningen af forhandlingerne om nye regionale aftaler med landene i Afrika,
Vestindien og Stillehavet med henblik på at modernisere forbindelserne med hver region, idet den
overordnede AVS-ramme ajourføres. Det vil også være ensbetydende med at udnytte de
muligheder, der ligger i de strategiske skift i Asien, mens Unionen rustes til at imødegå de
potentielle udfordringer. Dette indebærer navnlig iværksættelse af nye strategier for Indien og for
Centralasien; styrkelse af gennemførelsen af EU's Kinastrategi, intensivering af det
sikkerhedspolitiske engagement med ligesindede lande, anerkendelse af den strategiske betydning
af euro-asiatisk konnektivitet og afslutning af de vigtige handels- og investeringsforhandlinger, der
er i gang i øjeblikket. Unionen vil gennemføre sin vision for et fornyet partnerskab med Afrika,
Latinamerika og Vestindien.
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Opretholdelse af det transatlantiske partnerskab og opbygning af koalitioner med ligesindede
højtudviklede økonomier. Det transatlantiske partnerskab er fortsat sikkerheds- og
velfærdshjørnestenen på begge sider af Atlanten. EU vil investere yderligere i denne forbindelse på
føderalt og på alle andre relevante niveauer. Andre højtudviklede økonomier deler Unionens
interesse i effektive regelbaserede systemer, retsstatsprincippet, menneskerettigheder og demokrati
og den vil udvide samarbejdet med dem om udformningen af fremtiden på grundlag af disse fælles
interesser. Dette omfatter også etablering af et meget tæt partnerskab med UK efter dets udtræden af
EU.
Videreførelse af arbejdet med EU's sikkerhed og forsvar og samtidig styrkelse af forbindelserne
mellem EU og NATO. Mens der er truffet væsentlige beslutninger i løbet af de første år af
gennemførelsen af EU's globale strategi, vil formandskaberne støtte den højtstående repræsentant i
sikringen af gennemførelsen af PESCO, herunder håndtering af spørgsmålet om tredjelandes
deltagelse, forvaltning af CARD-processen og sikring af sammenhæng og tilpasning af udvikling af
forsvarskapacitet med EU's vedtagne prioriteter. Formandskaberne understreger betydningen af
gennemførelsen af programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri og yderligere
fremskridt med Den Europæiske Forsvarsfond. Formandskaberne vil støtte, at der arbejdes videre
med militær mobilitet, og at EU's og medlemsstaternes kapacitet til at imødegå hybride trusler og
cybertrusler forbedres. Desuden vil de arbejde tæt sammen med og støtte det arbejde, der udføres af
den højtstående repræsentant inden for styrkelse af MPCC og styrkelse af den civile FSFP.
I et dynamisk og omstridt globalt miljø skal Unionen udstyres med effektive arbejdsmetoder og
udvikle den fornødne modstandsdygtighed til at imødegå direkte trusler mod sine interesser både
hjemme og i tredjelande. De tre formandskaber vil arbejde med den højtstående repræsentant og
næstformand om hele den lange række af spørgsmål, som dette rejser. Disse kan f.eks. omfatte
forbedring af den måde, hvorpå fælles vurderinger af landesituationer gennemføres forud for vigtige
politikbeslutninger, bedre sammenkædning af finansieringsinstrumenter med politiske prioriteter,
yderligere forbedring af den strategiske kommunikation og beslutningstagning. De vil støtte en øget
EU-kapacitet til konfliktforebyggelse, mægling og fredsopbygning. Desuden vil Unionen af
overbevisning søge multilaterale løsninger på fælles problemer, men den er også nødt til at styrke
sin evne til at sikre sine interesser på en selvstændig måde, når det er nødvendigt. Endelig vil de tre
formandskaber arbejde meget tæt sammen med Kommissionen og den højtstående repræsentant og
næstformanden for at sikre sammenhængen mellem interne og eksterne politikker med henblik på at
skabe en Union, der beskytter.

14518/18
BILAG

js/pfw/KB/hsm
DPG

13

DA

