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ANEXĂ

Program
I.

INTRODUCERE

Cele trei președinții preiau responsabilitatea orientării lucrărilor Consiliului la sfârșitul actualului ciclu
instituțional. Trioul își asumă angajamentul de a asigura o tranziție lină către următorul ciclu legislativ
și va depune toate eforturile pentru a facilita acest proces, în limitele competențelor de care dispune.
Cele trei președinții vor stabili relații strânse și constructive cu noii actori instituționali, pentru a
permite o revenire rapidă la un ritm de lucru și o activitate legislativă normale.
La începutul trioului, prioritatea esențială va fi finalizarea dosarelor încă nesoluționate din cadrul
actualei agende strategice, în special a celor enumerate în Declarația comună privind prioritățile
legislative ale UE pentru 2018-2019. La începerea noului ciclu instituțional, cele trei Președinții
vor organiza activitatea la nivelul Consiliului în conformitate cu prioritățile enunțate în viitoarea
agendă strategică, care se preconizează a fi adoptată în 2019, ținând seama și de rezultatele
summitului de la Sibiu.
Cele trei președinții subliniază importanța valorilor comune ale Uniunii: respectarea demnității umane, a
libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv a
drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Cele trei președinții își reafirmă angajamentul de a
promova încrederea cu privire la proiectul european în rândul cetățenilor și al întreprinderilor, precum și
de a stimula competitivitatea și creșterea economică și de a sprijini investițiile. Trioul va pune un accent
deosebit pe consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și pe valorile subiacente și
obiectivele comune ale acesteia, pentru dezvoltarea Uniunii în ansamblu. Trioul subliniază necesitatea
de a consolida și de a susține sistemul multilateral și, de asemenea, de a acorda atenție promovării
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, în interiorul și în afara UE. Cele trei președinții se angajează să
consolideze unitatea și să încurajeze consensul la nivel european, prin promovarea inițiativelor comune
și deschise tuturor, în avantajul tuturor statelor membre.
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Trioul se angajează să garanteze faptul că Uniunea Europeană își desfășoară activitatea aproape de
cetățeni, în mod transparent și în conformitate cu principiul bunei guvernanțe și cu cel al unei mai
bune reglementări, promovând astfel politici orientate către cetățeni. De asemenea, cele trei
președinții se angajează să îmbunătățească cunoștințele cu privire la UE și să sporească, în special
în rândul tinerilor, gradul de sensibilizare privind politicile UE orientate spre cetățeni.

Un viitor în 27
Cele trei președinții vor depune toate eforturile pentru a asigura tratarea cu eficacitate și la timp a
tuturor activităților impuse de procesul Brexitului, consolidând unitatea celor 27 de state membre.
În conformitate cu Declarația de la Roma, vor continua lucrările în vederea adoptării unei noi
agende strategice în cadrul Consiliului European din iunie 2019.

Cadrul financiar multianual 2021-2027
Bugetul Uniunii Europene, astfel cum este stabilit de cadrul financiar multianual (CFM), este un
instrument esențial pentru atingerea obiectivelor noastre comune și pentru a duce la îndeplinire
angajamentele asumate.
Cele trei președinții se angajează să faciliteze finalizarea negocierilor privind CFM pentru perioada
2021-2027, în strânsă cooperare cu președintele Consiliului European. Aceasta va reprezenta o
prioritate esențială pentru trio. În plus, cele trei președinții vor depune eforturi pentru finalizarea
propunerilor sectoriale legate de următorul CFM.
Cele trei președinții vor acorda o atenție deosebită echilibrului optim dintre politicile tradiționale și
noile priorități și provocări comune.
Toate propunerile legislative legate de CFM 2021-2027 vor face obiectul unei atenții și al unor
eforturi speciale din partea trioului.

14518/18
ANEXĂ

OT,VV,NCT/cm
DPG

3

RO

II

O UNIUNE PENTRU LOCURI DE MUNCĂ, CREȘTERE ECONOMICĂ ȘI
COMPETITIVITATE

UE se află în cel de-al șaselea an consecutiv al redresării economice, care a devenit o realitate în
fiecare stat membru în parte. Aceasta creează o ocazie de a consolida reforma pieței unice în
vederea întăririi în continuare a creșterii economice și a competitivității.

Piața unică
Piața unică europeană există de peste 25 de ani și a devenit un motor important pentru creștere
economică, investiții și schimburi comerciale în interiorul UE. De asemenea, piața unică are o
puternică dimensiune globală, sporind competitivitatea UE în materie de comerț și atractivitatea sa
pentru investiții. Dincolo de finalizarea și de punerea în aplicare efectivă a strategiilor pertinente, UE
trebuie să își continue eforturile în direcția unei piețe unice adaptate exigențelor viitorului și
echitabile, adecvată pentru era digitală și care să reprezinte un factor favorizant pentru competitivitate,
inovare și sustenabilitate. Evitarea standardelor de calitate duble în cadrul pieței unice este esențială în
cadrul acestui proces. Cele trei președinții se angajează să ducă mai departe rezultatele discuției din
decembrie 2018 privind Agenda liderilor pe baza situației actuale prezentate de Comisie în ceea ce
privește punerea în aplicare, aplicarea concretă și asigurarea respectării legislației existente esențiale
pentru funcționarea pieței unice, precum și pe baza evaluării realizate de Comisie a obstacolelor
rămase în calea funcționării depline a pieței unice și a oportunităților în acest sens.
UE are nevoie de o politică industrială puternică, iar cele trei președinții vor continua discuțiile
privind obiectivele strategice pe termen lung ale UE în acest domeniu. Buna funcționare a pieței
unice sprijină succesul industriei europene. De asemenea, vor avansa lucrările în ceea ce privește o
piață a serviciilor mai integrată, economia digitală, inclusiv prin finalizarea pieței unice digitale,
economia datelor și platformelor, infrastructura digitală adecvată și un cadru operațional pentru
susținerea transformării digitale a industriei și a întreprinderilor europene și pentru deblocarea
inovării prin valorificarea inteligenței artificiale.
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Piața unică implică interconectivitatea necesară între toate statele membre și regiunile UE, precum
și între UE și partenerii săi mondiali. În acest scop, îmbunătățirea și finalizarea rețelelor TEN,
inclusiv în vederea conectivității digitale la nivelul UE, precum și pregătirea pentru revizuirea
planificată preconizată a avea loc în 2023 sunt importante.
Asigurarea unei impozitări echitabile și eficace rămâne o prioritate esențială. Este realmente
necesară adaptarea sistemelor noastre de impozitare la era digitală. În acest sens, cele trei președinții
vor continua lucrările cu privire la propunerile Comisiei privind impozitarea digitală în conformitate
cu concluziile Consiliului European. Vor continua lucrările cu privire la toate celelalte propuneri
privind impozitarea aflate în curs de examinare; în special, cele trei președinții vor depune eforturi
pentru a obține rezultate în privința sistemului nou și definitiv privind TVA-ul.
Ar trebui să continue lucrările legate de revizuirea politicii de mediu, pentru a contribui la creșterea
verde, la economia circulară și bioeconomie, la biodiversitate și la gestionarea durabilă a apei, în
special protecția și utilizarea durabilă a oceanelor și a mărilor.
Cele trei președinții se angajează să continue lucrările referitoare la propunerea de reformare a
Directivei privind ora de vară.
Trioul va promova cooperarea macroregională și strategiile macroregionale.

Antreprenoriatul și crearea de locuri de muncă
Promovarea unui climat favorabil antreprenoriatului și creării de locuri de muncă rămâne esențială
pentru a contribui la prosperitatea întreprinderilor din Europa, inclusiv a IMM-urilor, care
generează locuri de muncă și creștere economică. Prin urmare, trioul consideră că, atunci când sunt
propuse sau adoptate noi acte legislative, este important să se respecte principiul „a gândi mai întâi
la scară mică”, în scopul promovării intereselor IMM-urilor.
Faptul că rata șomajului a scăzut, iar participarea pe piața muncii a crescut reprezintă un succes
important. Concomitent, sunt necesare eforturi continue pentru a reintegra șomerii de lungă durată pe
piața forței de muncă și pentru a ajuta tinerii să își dezvolte competențele necesare pentru a deveni activi
pe piața forței de muncă, precum și pentru a spori participarea femeilor pe piața forței de muncă.
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Este necesară continuarea lucrărilor privind o mai bună poziționare a turismului pe agenda UE, în
special pentru a încuraja creșterea economică și ocuparea forței de muncă.

Investiții
Deși s-au înregistrat progrese în abordarea deficitului de investiții în urma crizei economice, printre
altele prin punerea în aplicare a Planului de investiții pentru Europa, stimularea nivelurilor
investițiilor rămâne esențială. Aceasta include menținerea accentului pe promovarea politicilor în
materie de cercetare și inovare ca surse de creștere economică și prin urmare, avansarea în cadrul
lucrărilor privind Orizont Europa, precum și privind InvestEU. Politica de coeziune va avea, de
asemenea, un rol important pentru sporirea investițiilor și a competitivității. Viitoarea politică
agricolă comună modernizată va contribui la asigurarea securității alimentare, la protecția mediului,
la adaptarea la schimbările climatice, precum și la menținerea viabilității sustenabile a zonelor
rurale. Pentru abordarea provocărilor prezente și viitoare, va fi esențial să se ajungă la un acord cu
privire la CFM 2021-2027 și la propunerile sectoriale aferente.

Uniunea economică și monetară
Cele trei președinții vor continua lucrările privind aprofundarea uniunii economice și monetare
(UEM). Climatul economic actual oferă liniștea necesară pentru aprofundarea și consolidarea UEM,
astfel încât aceasta să fie mai rezistentă la crizele economice. În acest sens, este esențial să se
întrerupă legătura dintre entitățile suverane și bănci, acordându-se totodată atenție evoluțiilor de la
nivel internațional. Sunt necesare eforturi suplimentare, printre altele cu privire la consolidarea uniunii
bancare, în conformitate cu abordarea convenită de reducere a riscurilor și partajare a riscurilor,
inclusiv cu privire la propunerea privind sistemul european de asigurare a depozitelor și punerea în
aplicare a MES ca mecanism de sprijin pentru Fondul unic de rezoluție, precum și la dezvoltarea în
continuare a uniunii piețelor de capital. Normele Pactului de stabilitate și de creștere ar trebui
simplificate. Pentru promovarea aderării la zona euro, sunt necesare lucrări suplimentare cu privire la
Programul de sprijin pentru reforme propus, inclusiv instrumentul de sprijin pentru convergență.
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III. O UNIUNE CARE ÎȘI AUTONOMIZEAZĂ ȘI ÎȘI PROTEJEAZĂ TOȚI CETĂȚENII
Cetățenii europeni așteaptă din partea Uniunii Europene mai mult decât beneficii economice.
Educația, inclusiv învățarea pe tot parcursul vieții, cultura, sportul și politicile orientate către tineret
sunt importante nu numai din punctul de vedere al competitivității, ci și pentru incluziunea și
coeziunea societăților noastre. Cele trei președinții vor avansa în cadrul lucrărilor referitoare la
punerea în aplicare a politicilor care urmăresc consolidarea dimensiunii sociale, abordarea problemei
inadecvării competențelor, precum și promovarea nivelului de protecție socială a cetățenilor.
Piața actuală a forței de muncă se caracterizează prin schimbări tehnologice rapide. Pentru a
menține gradul înalt de competitivitate și productivitate al Europei, cetățenii europeni au nevoie de
un set adecvat de competențe necesare pentru noul loc de muncă de tip mondial. Printre acestea se
numără investițiile în oameni și educație, cu accent pe anticiparea nevoilor viitoare în materie de
competențe, pe dezvoltarea de noi competențe fundamentale, relevante și transversale, inclusiv
competențe legate de digitalizare, de securitatea cibernetică, de alfabetizarea mediatică, de
robotizare și de inteligența artificială. În plus, ar trebui promovată dezvoltarea activităților pentru
tineret și calitatea acestora, precum și asigurarea egalității de șanse pentru toți tinerii. Dimensiunea
UE în învățământul secundar poate fi, de asemenea, consolidată. Se va lucra intens asupra
negocierilor privind programul Erasmus, un program emblematic pentru proiectul european.
Trioul de președinții va acorda o atenție deosebită încurajării mobilității, incluziunii și excelenței,
contribuind totodată la promovarea valorilor europene. Vor trebui luate decizii cu privire la
următoarea generație de cadre de cooperare în domeniile educației, tineretului, culturii și sportului
(cum ar fi cadrul post ET2020, sau noua strategie a UE pentru tineret), urmate de punerea rapidă în
aplicare a acestora.
Egalitatea de șanse și incluziunea socială trebuie promovate în toate politicile UE, inclusiv
egalitatea de gen și integrarea perspectivei de gen, incluziunea socială a persoanelor cu handicap și
furnizarea de sprijin pentru activități în lupta împotriva sărăciei, mai ales împotriva sărăciei în
rândul copiilor, cu respectarea competențelor statelor membre.
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Sunt necesare eforturi suplimentare în domeniul sănătății publice pentru a garanta accesul la
îngrijiri medicale pentru toți cetățenii UE, pentru a asigura siguranța și mobilitatea pacienților,
precum și pentru a profita de oportunitățile create de noile tehnologii medicale. Va fi nevoie de un
angajament reînnoit pentru a aborda provocările reprezentate de deficitul demografic și de
îmbătrânirea populației. Pentru a salva vieți, poate fi consolidată cooperarea în domeniul
transplantului și donării de organe la nivelul UE.

IV.

CĂTRE O UNIUNE ENERGETICĂ CU O POLITICĂ PROSPECTIVĂ PRIVIND
CLIMA

UE este lider mondial în combaterea schimbărilor climatice și în ceea ce privește politicile de
mediu. În special, UE trebuie să își mențină și să își consolideze rolul de lider în realizarea
obiectivelor Acordului de la Paris, acordând o atenție deosebită atenuării schimbărilor climatice și
adaptării la acestea, inclusiv aspectelor legate de finanțarea combaterii schimbărilor climatice. În
acest sens, este importantă definirea strategiei pe termen lung a UE privind emisiile scăzute de
dioxid de carbon. Este nevoie de acțiuni în tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de
carbon, în special în sectoarele în care decarbonizarea este mai puțin dezvoltată, precum și în
punerea în aplicare a măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice, asigurând, în același timp,
energie durabilă, sigură și la prețuri accesibile pentru cetățenii europeni. Modernizarea economiei și
integrarea politicilor climatice ar trebui privită ca o oportunitate economică ce oferă noi locuri de
muncă și generează creștere.
Cele trei președinții intenționează să finalizeze negocierile referitoare la pachetul privind energia
curată, precum și să finalizeze negocierile referitoare la propunerile din pachetele privind mobilitatea,
care includ, în special, inițiativele legate de climă. Ele vor face acest lucru valorificând strategia-cadru
pentru o uniune energetică, punând accentul pe integrarea uniunii energetice în politicile naționale ale
statelor membre și pe punerea în aplicare a planurilor energetice și climatice integrate.
Strategia UE de reducere pe termen lung a emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu
Acordul de la Paris va fi promovată, în concordanță cu obiectivele comune de combatere a
schimbărilor climatice. În consecință, rolul de lider al UE în lupta împotriva schimbărilor climatice
va fi asigurat în cadrul negocierilor internaționale privind clima. În contextul politicii UE pentru
regiunea arctică, este importantă reducerea emisiilor de negru de fum.
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V.

O UNIUNE A LIBERTĂȚII, SECURITĂȚII ȘI JUSTIȚIEI

Actualele orientări strategice pentru dezvoltarea spațiului de libertate, securitate și justiție iau sfârșit
odată cu încheierea ciclului instituțional, iar cele trei președinții se angajează să preia rapid noile
linii directoare, care urmează să fie elaborate de către Consiliul European.
Este necesară o abordare cuprinzătoare în materie de migrație, care să combine un control mai
eficace al frontierelor externe ale UE, o acțiune externă sporită și aspectele interne, în concordanță
cu principiile și valorile noastre. Aceasta reprezintă o provocare nu doar pentru un singur stat
membru, ci și pentru Europa în ansamblul său și dincolo de granițele acesteia. Aceste politici
trebuie să fie continuate și consolidate, pentru a împiedica revenirea la fluxurile necontrolate din
2015 și pentru a contribui la stăvilirea migrației neregulamentare pe toate rutele existente și
emergente. Este nevoie să se acționeze în toate cele trei domenii, începând cu consolidarea
controlului la frontierele externe ale UE, inclusiv prin consolidarea poliției de frontieră și a gărzii de
coastă la nivel european, prin introducerea unor noi sisteme de informații (EES, ETIAS) și prin
punerea în aplicare a mecanismelor necesare de control al calității și dezvoltarea strategiei privind
gestionarea integrată a frontierelor, ținând cont în același timp de echilibrul dintre securitate și
fluiditate la punctele de trecere a frontierei. În termeni de acțiune externă, pentru a ataca problema
de la rădăcină este nevoie de un veritabil parteneriat cu țările de origine și de tranzit, integrând în
mod ferm politica noastră externă în materie de migrație în relațiile bilaterale globale ale UE cu
țările terțe pentru a aborda cauzele profunde ale migrației. Sunt necesare eforturi suplimentare în
ceea ce privește consolidarea returnărilor, printre altele prin intermediul propunerilor care urmăresc
sporirea eficacității și a coerenței politicii UE în materie de returnare, precum și printr-o analiză a
cadrului legislativ pentru migrația legală, inclusiv pentru relocare. Cele trei președinții, în
concordanță cu concluziile Consiliului European, vor acorda o atenție specială rutelor centralmediteraneeană, vest-mediteraneeană și est-mediteraneeană, rămânând totodată vigilente cu privire
la posibile noi rute. Cooperarea cu partenerii din Africa, cu cei din regiunea Balcanilor de Vest și cu
Turcia, precum și sprijinirea acestora, constituie în continuare o prioritate. În ceea ce privește
aspectele interne, cele trei președinții se angajează să urmărească finalizarea reformei sistemului
european comun de azil, inclusiv obținerea unui consens cu privire la Regulamentul Dublin.
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În ceea ce privește promovarea securității interne a UE, cele trei președinții sunt hotărâte să
îmbunătățească cooperarea polițienească și judiciară, să combată criminalitatea organizată, inclusiv
traficul de droguri și de ființe umane, și să consolideze lupta împotriva terorismului, în special prin
combaterea și prevenirea radicalizării și a extremismului, inclusiv prin depunerea tuturor eforturilor
pentru eliminarea conținutului online cu caracter terorist. Interoperabilitatea sistemelor de
informații trebuie să fie consolidată în continuare pentru a se înregistra progrese către îndeplinirea
acestui scop. Un obiectiv specific este de a dezvolta în continuare capacitățile necesare pentru
promovarea securității cibernetice și combaterea riscurilor cibernetice, printr-o mai bună
coordonare transfrontalieră a autorităților de aplicare a legii.
Trioul de președinții își subliniază angajamentul față de sistemul Schengen și exprimă intenția de a
asigura funcționarea lui corespunzătoare și de a lucra la toate componentele relevante pentru menținerea
și consolidarea spațiului Schengen, care este una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene.
În ceea ce privește cooperarea în domeniul justiției, trioul de președinții subliniază importanța
realizării de noi progrese în ceea privește recunoașterea reciprocă. Trioul se angajează să
promoveze în continuare probele electronice (e-Evidence) și e-justiția (e-Justice). Trioul ar putea,
de asemenea, să acorde atenție operaționalizării EPPO și consolidării cooperării cu OLAF.
Cele trei președinții vor promova activitățile de protecție civilă, inclusiv în domeniul prevenirii
dezastrelor.

VI.

UNIUNEA CA ACTOR MONDIAL PUTERNIC

Cele trei președinții, împreună cu statele membre, vor colabora îndeaproape cu Înaltul Reprezentant
al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședinte al Comisiei și vor sprijini
activitatea acestuia în ceea ce privește promovarea priorităților stabilite în Strategia globală a UE,
asigurând coerența politicilor externe ale UE și consolidând legăturile adecvate dintre politicile
interne și cele externe ale Uniunii. Cele trei președinții vor urmări să se asigure că Uniunea va fi
dotată în perioada 2021-2027 cu toate instrumentele de finanțare și juridice necesare pentru
îndeplinirea acestor sarcini. Ele vor căuta sprijinul activ și angajat al statelor membre pentru politica
externă și de securitate a Uniunii și îl vor sprijini pe Înaltul Reprezentant/vicepreședinte în
urmărirea unei convergențe sporite între statele membre, pe baza identificării în comun a intereselor
comune, precum și a solidarității politice reciproce.
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Domeniile prioritare includ următoarele:
Cele trei președinții își reafirmă angajamentul față de extindere, care rămâne o politică-cheie a
Uniunii Europene, în special cu scopul a oferi Balcanilor de Vest o perspectivă de extindere
credibilă, în parametrii conveniți. Turcia este țară candidată și rămâne un partener-cheie pentru UE.
Politica de extindere continuă să reprezinte o investiție strategică în pace, democrație, prosperitate,
securitate și stabilitate în Europa. Adoptarea valorilor europene fundamentale și angajamentul față
de acestea reprezintă o opțiune politică, iar acest lucru este esențial pentru toți partenerii care aspiră
să devină membri ai UE. Cele trei președinții reafirmă necesitatea, în conformitate cu consensul
reînnoit privind extinderea, a respectării unei condiționalități echitabile și riguroase și a principiului
meritelor proprii, combinate cu capacitatea UE, în toate dimensiunile sale, de a integra noi membri.
Trioul de președinții salută anunțul Croației referitor la găzduirea unui summit UE-Balcanii de Vest
în timpul Președinției sale. Trioul reiterează importanța aprofundării în continuare a cooperării în
privința chestiunilor de politică externă și preconizează o aliniere sporită cu politica externă și de
securitate comună (PESC) a UE.
Promovarea legăturilor politice, economice, sociale și culturale între Uniune și țările învecinate de
la est și de la sud. Cele trei președinții vor colabora îndeaproape cu Înaltul
Reprezentant/vicepreședintele și vor sprijini activitatea acestuia în ceea ce privește soluționarea
tensiunilor politice care durează de mult timp și pentru a consolida reziliența partenerilor în fața
presiunilor externe, precum și pentru a garanta capacitatea acestora de a face propriile alegeri
diplomatice. Trioul de președinții va menține abordarea unitară și bazată pe principii în politica față
de Rusia. Acesta va urmări abordări colaborative pentru a menține securitatea frontierelor UE și a
aborda provocările comune legate de migrație.
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Consolidarea și susținerea sistemului multilateral bazat pe reguli, cu ONU în centrul său. Acest
lucru va însemna , în special, acționarea la nivelul tuturor politicilor interne și externe ale UE în
vederea punerii în aplicare a Agendei 2030, inclusiv a obiectivelor de dezvoltare durabilă;
promovarea drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a statului de drept; îndeplinirea
obligațiilor asumate în temeiul Acordului de la Paris privind schimbările climatice și asigurarea
faptului că și alții procedează la fel; luarea de măsuri în urma pactului mondial pentru asigurarea
unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și a pactului global privind
refugiații, precum și consolidarea regimurilor și a acordurilor globale în materie de control al
armelor și de neproliferare precum JCPOA, care contribuie la securitatea Uniunii. Uniunea va însoți
și va sprijini reforma ONU și va acționa pentru a apăra credibilitatea și capacitatea principalelor
agenții ale ONU. Cele trei președinții vor sprijini menținerea rolului de lider al UE în politica de
dezvoltare și în ajutorul umanitar. În contextul intensificării tensiunilor în materie de comerț, cele
trei președinții își reafirmă angajamentul față de menținerea și consolidarea sistemului comercial
multilateral bazat pe reguli, inclusiv față de eforturile de modernizare a OMC. Cele trei președinții
vor sprijini negocierea unor acorduri comerciale ambițioase, de înaltă calitate, echilibrate și reciproc
avantajoase cu parteneri-cheie din întreaga lume, însoțite de acorduri politice care promovează
valorile și standardele UE și stimulează o cooperare mai intensă privind aspecte de interes comun.
De asemenea, trioul subliniază importanța punerii în aplicare a acordurilor, precum și a stimulării
legăturilor dintre relațiile economice externe și piața internă.
Consolidarea regimurilor regionale de colaborare. Pentru aceasta, cele trei președinții vor colabora
îndeaproape cu Înaltul Reprezentant/vicepreședintele pentru dezvoltarea unor legături interregionale
mai strânse. Acestea vor avea ca scop completarea și consolidarea relațiilor bilaterale ale UE,
inclusiv în Africa, America Latină, Caraibi, Asia și lumea arabă. Lucrările vor include finalizarea
negocierilor privind noi acorduri regionale cu țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific, în vederea
modernizării relațiilor cu fiecare regiune, precum și actualizarea cadrului ACP general. Ele vor
însemna, de asemenea, fructificarea oportunităților oferite de evoluțiile strategice din Asia, precum
și înzestrarea Uniunii cu capacitatea de a face față provocărilor potențiale. Acest lucru va include, în
special, punerea în aplicare a unor strategii noi pentru India și pentru Asia Centrală; reînvigorarea
punerii în aplicare a strategiei UE privind China, intensificarea colaborării cu țări care împărtășesc
aceeași viziune în materie de politică de securitate, recunoașterea importanței strategice a
conectivității euro-asiatice și finalizarea principalelor negocieri aflate în prezent în desfășurare în
domeniul comerțului și al investițiilor. Uniunea va pune în aplicare viziunea sa privind un
parteneriat reînnoit cu Africa, America Latină și zona Caraibilor.
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Susținerea parteneriatului transatlantic și construirea de coaliții cu economii avansate care împărtășesc
aceeași viziune. Parteneriatul transatlantic rămâne piatra de temelie a securității și a prosperității de
ambele părți ale Atlanticului. UE va investi în continuare în această relație la nivel federal și la toate
celelalte niveluri adecvate. Interesul Uniunii față de un sistem eficace bazat pe reguli, precum și față
de statul de drept, drepturile omului și democrație este împărtășit și de alte economii avansate, iar UE
își va extinde colaborarea cu acestea în sensul configurării viitorului pe baza acestor interese comune.
Acest lucru va include, de asemenea, instituirea unui parteneriat foarte strâns cu Regatul Unit după
retragerea sa din UE.
Continuarea lucrărilor privind securitatea și apărarea UE, îmbunătățind în același timp relațiile UENATO. În contextul luării unor decizii importante în primii ani de punere în aplicare a Strategiei globale
a UE, președințiile îl vor sprijini pe Înaltul Reprezentant să asigure punerea în aplicare a PESCO,
inclusiv soluționarea chestiunii legate de participarea țărilor terțe, gestionarea procesului CARD și
asigurarea coerenței dezvoltării capabilităților de apărare, precum și a alinierii acesteia cu prioritățile
convenite la nivelul UE. Președințiile subliniază importanța punerii în aplicare a Programului european
de dezvoltare industrială în domeniul apărării și a continuării progreselor în ceea ce privește Fondul
european de apărare. Președințiile vor sprijini avansarea lucrărilor privind mobilitatea militară și
sporirea capabilităților UE și ale statelor membre de a contracara amenințările hibride și de natură
cibernetică. În plus, cele trei președinții vor lucra în strânsă colaborare cu Înaltul Reprezentant și vor
sprijini activitatea acestuia în ceea ce privește consolidarea MPCC și revigorarea PSAC civile.
Într-un mediu global extrem de dinamic și contestat, Uniunea trebuie să fie echipată cu metode de lucru
eficace și să dezvolte reziliența necesară pentru a aborda amenințările directe la adresa intereselor sale,
atât în interiorul ei, cât și în țările terțe. Cele trei președinții vor colabora cu Înaltul
Reprezentant/vicepreședintele în ceea ce privește întreaga gamă de probleme pe care le implică acest
lucru. Acestea pot include îmbunătățirea modului în care evaluările comune ale situațiilor din fiecare
țară sunt efectuate înainte de luarea unor decizii politice esențiale, o mai bună corelare a instrumentelor
de finanțare cu prioritățile politice și îmbunătățirea în continuare a comunicării strategice și a procesului
de luare a deciziilor. Cele trei președinții vor sprijini sporirea capacității Uniunii de prevenire a
conflictelor, de mediere și de consolidare a păcii. În plus, deși Uniunea, din convingere, va căuta soluții
multilaterale la problemele comune, aceasta trebuie, de asemenea, să își consolideze capacitatea de a-și
apăra interesele într-un mod autonom atunci când este necesar. În cele din urmă, cele trei președinții vor
colabora foarte strâns cu Comisia și cu Înaltul Reprezentant/vicepreședintele pentru a asigura coerența
politicilor interne și externe menite să construiască o Uniune care protejează.
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