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PŘÍLOHA 

 

Program 

I. ÚVOD 

Tři uvedená předsednictví se ujímají úkolu řídit činnost Rady na konci současného institucionálního 

cyklu. Jsou odhodlána zajistit hladký přechod k příštímu legislativnímu cyklu a vynaloží veškeré 

úsilí, aby tento proces v rámci svých pravomocí usnadnila. Trojice předsednictví si vytvoří úzké 

a konstruktivní vztahy s novými institucionálními aktéry, aby bylo možné se co nejdříve vrátit 

k obvyklému pracovnímu rytmu a k legislativní činnosti. 

Na začátku funkčního období trojice předsednictví bude hlavní prioritou finalizace návrhů v rámci 

stávající strategické agendy, jejichž projednávání dosud neskončilo, zejména pak těch návrhů, které 

jsou uvedeny ve společném prohlášení o legislativních prioritách EU na období 2018–2019. 

Až započne nový institucionální cyklus, zorganizuje trojice předsednictví činnost Rady podle priorit 

příští strategické agendy, jež by měla být přijata v roce 2019, a s přihlédnutím k výsledkům 

summitu v Sibiu. 

Uvedená tři předsednictví vyzdvihují význam společných hodnot Unie, mezi něž patří úcta k lidské 

důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv 

příslušníků menšin. Zdůrazňují, že jsou odhodlána upevňovat důvěru občanů a společností 

v evropský projekt, jakož i podporovat konkurenceschopnost, hospodářský růst a investice. Trojice 

předsednictví bude v zájmu rozvoje Unie jako celku klást zvláštní důraz na posílení hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti a na její základní hodnoty a společné cíle. Trojice předsednictví 

zdůrazňuje, že je třeba posílit a podpořit mnohostranný systém a věnovat rovněž pozornost 

prosazování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v rámci EU i mimo ni. Předsednictví mají za cíl 

posílit jednotu a prosazovat konsensus na evropské úrovni tím, že budou podporovat společné 

a inkluzivní iniciativy, které budou prospěšné pro všechny členské státy. 
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Trojice předsednictví je odhodlána zajistit, aby Evropská unie fungovala tak, aby měla blízko 

k občanům, transparentně a v souladu se zásadami řádné správy a zlepšování právní úpravy, 

a podporovala tak politiky zaměřené na občany. Předsednictví jsou rovněž odhodlána zlepšit 

znalosti o EU a zvýšit informovanost o unijních politikách zaměřených na občany, zejména 

u mladých lidí. 

 

Budoucnost se 27 členy 

Trojice předsednictví vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila efektivní a včasné provedení veškerých 

kroků, jež jsou nezbytné v souvislosti s brexitem, čímž bude podpořena jednota 27 členských států. 

V souladu s Římským prohlášením bude pokračovat práce s cílem umožnit, aby byla na zasedání 

Evropské rady v červnu 2019 přijata nová strategická agenda. 

 

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 

Rozpočet Evropské unie, jak je stanoven ve víceletém finančním rámci, představuje stěžejní nástroj 

pro dosažení našich společných cílů a naplnění závazků, které jsme učinili. 

Trojice předsednictví je odhodlána usnadnit završení jednání o víceletém finančním rámci na 

období 2021–2027 v úzké spolupráci s předsedou Evropské rady. Dosažení tohoto cíle bude pro 

trojici klíčovou prioritou. Trojice předsednictví bude dále usilovat o finalizaci odvětvových návrhů, 

které s příštím víceletým finančním rámcem souvisejí. 

Zvláštní pozornost bude věnovat náležité rovnováze mezi tradičními politikami a novými 

společnými prioritami a výzvami. 

Trojice předsednictví bude věnovat zvláštní pozornost a úsilí všem legislativním návrhům 

souvisejícím s víceletým finančním rámcem na období 2021–2027.  
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II. UNIE ZAMĚSTNANOSTI, RŮSTU A KONKURENCESCHOPNOSTI 

EU již šestým rokem vykazuje hospodářské oživení, které se projevuje ve všech členských státech. 

Nabízí se tak jedinečná příležitost upevnit reformu jednotného trhu v zájmu dalšího posílení růstu 

a konkurenceschopnosti. 

 

Jednotný trh 

Evropský jednotný trh, který existuje již více než 25 let, se stal významnou hnací silou růstu, 

investic a obchodu v rámci EU. Jednotný trh má rovněž důležitý globální rozměr, díky němuž je EU 

konkurenceschopnější v oblasti obchodu a atraktivnější pro investice. Je zapotřebí, aby EU 

v horizontu přesahujícím završení a účinné provádění příslušných strategií pokračovala v práci na 

spravedlivém jednotném trhu, jenž obstojí v budoucnosti a bude uzpůsobený digitálnímu věku 

a jenž bude branou ke konkurenceschopnosti, inovacím a udržitelnosti. Klíčovým úkolem v tomto 

procesu je zabránit dvojím normám kvality v rámci jednotného trhu. Trojice předsednictví se 

zavazuje, že dále rozpracuje výsledky jednání, které se v kontextu agendy lídrů uskuteční 

v prosinci 2018 na základě zprávy Komise o pokroku týkající se provádění, uplatňování a vymáhání 

stávajících právních předpisů, jež mají pro fungování jednotného trhu klíčový význam, a na základě 

posouzení Komise, pokud jde o přetrvávající překážky i příležitosti, které na cestě k plně 

fungujícímu jednotnému trhu vyvstávají. 

EU potřebuje důraznou průmyslovou politiku, a trojice předsednictví proto bude pokračovat 

v jednáních o dlouhodobých strategických cílech EU v této oblasti. Dobře fungující jednotný trh 

přispívá k úspěšnosti evropského průmyslu. Bude se rovněž pokračovat ve vytváření 

integrovanějšího trhu služeb, digitální ekonomiky, mimo jiné prostřednictvím dokončení 

jednotného digitálního trhu, ekonomiky založené na datech a ekonomiky platforem, vhodné 

digitální infrastruktury a operativního rámce s cílem podpořit digitální transformaci evropského 

průmyslu a podniků a umožnit inovace těžící z umělé inteligence. 
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Jednotný trh vyžaduje, aby byly všechny členské státy a regiony EU, jakož i EU a její globální 

partneři vzájemně propojeny. V této souvislosti je nezbytné zlepšit a dokončit transevropské sítě, 

mimo jiné s cílem zajistit celounijní digitální propojenost, jakož i připravit plánovanou revizi, která 

by měla být provedena v roce 2023. 

Klíčovou prioritou zůstává i nadále zajištění spravedlivého a účinného zdanění. Je skutečně 

zapotřebí přizpůsobit naše systémy zdanění digitálnímu věku. Trojice předsednictví bude proto 

v souladu se závěry Evropské rady pokračovat v práci na návrzích Komise týkajících se zdanění 

digitální ekonomiky. Pracovat se bude dále na všech dalších návrzích týkajících se zdanění, u nichž 

nebyla jednání dosud dokončena; předsednictví budou zejména usilovat o dosažení výsledků 

ohledně nového a konečného systému DPH. 

Mělo by se pokračovat i v přezkumu politiky životního prostředí s cílem přispět k zelenému růstu, 

oběhovému hospodářství, bioekonomice, biologické rozmanitosti a udržitelnému hospodaření 

s vodou, zejména pokud jde o ochranu a udržitelné využívání oceánů a moří. 

Trojice předsednictví je odhodlána pokračovat v práci na návrhu reformy směrnice o letním času. 

Trojice předsednictví bude podporovat makroregionální spolupráci a strategie. 

 

Podnikání a vytváření pracovních míst 

Klíčový význam pro podporu prosperity podniků v Evropě, včetně malých a středních podniků, 

které vytvářejí pracovní místa a růst, má i nadále podpora podmínek příznivých pro podnikání 

a vytváření pracovních míst. Trojice předsednictví má tudíž za to, že při předkládání návrhů nových 

právních předpisů a při jejich přijímání je třeba dodržovat zásadu „zelenou malým a středním 

podnikům“ s cílem prosazovat zájmy těchto podniků. 

Nesmírně pozitivní je skutečnost, že klesla nezaměstnanost a zvyšuje se účast na trhu práce. 

Současně je však zapotřebí trvalého úsilí s cílem opětovně začlenit dlouhodobě nezaměstnané na trh 

práce, pomoci mladým lidem získat dovednosti nezbytné pro aktivní zapojení do trhu práce a zvýšit 

účast žen na tomto trhu. 
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Dále je třeba usilovat o to, aby byla v rámci agendy EU věnována větší pozornost cestovnímu 

ruchu, zejména s cílem podpořit růst a zaměstnanost. 

 

Investice 

Při řešení nedostatku investic v důsledku hospodářské krize bylo sice dosaženo pokroku, mimo jiné 

díky provádění investičního plánu pro Evropu, naprosto zásadní význam však má i nadále zvýšení 

objemu investic. To mimo jiné znamená, že je třeba nadále klást důraz na podporu politiky v oblasti 

výzkumu a inovací jako zdroje růstu, a v této souvislosti pokročit v práci na programech Horizont 

Evropa a InvestEU. Při posilování investic a konkurenceschopnosti bude náležet významná úloha 

rovněž politice soudržnosti. Modernizovaná budoucí společná zemědělská politika přispěje 

k zajištění potravinového zabezpečení, ochraně životního prostředí, přizpůsobení se změně klimatu 

a zachování udržitelné životaschopnosti venkovských oblastí. Základním předpokladem řešení 

současných a budoucích výzev bude dosažení dohody o víceletém finančním rámci (2021–2027) 

a souvisejících odvětvových návrzích. 

 

Hospodářská a měnová unie 

Trojice předsednictví bude pokračovat v práci na prohlubování hospodářské a měnové unie (HMU). 

Stávající hospodářské prostředí poskytuje stabilitu nezbytnou pro prohloubení a posílení HMU, tak 

aby byla lépe schopna přestát hospodářské krize. V tomto ohledu má zásadní význam oslabení 

vazby mezi státem a bankami, přičemž současně je třeba věnovat pozornost vývoji na mezinárodní 

úrovni. Dále je třeba pokračovat v práci i na posílení bankovní unie na základě dohodnutého 

přístupu v oblasti snižování a sdílení rizik, mimo jiné pokud jde o návrh evropského systému 

pojištění vkladů a provádění mechanismu jištění v rámci ESM pro Jednotný fond pro řešení krizí, 

jakož i na dalším rozvoji unie kapitálových trhů. Je nezbytné zjednodušit pravidla týkající se Paktu 

o stabilitě a růstu. S cílem podpořit přistoupení k eurozóně je třeba dále pracovat na návrhu 

programu na podporu reforem, včetně nástroje na podporu konvergence. 
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III. UNIE, KTERÁ DÁVÁ PROSTOR VŠEM SVÝM OBČANŮM A CHRÁNÍ JE 

Evropští občané očekávají od Evropské unie více než jen ekonomické výhody. Vzdělávání včetně 

celoživotního učení, kultura, sport a politiky zaměřené na mladé lidi jsou důležité nejen z hlediska 

konkurenceschopnosti, ale také pro zajištění inkluzivnosti a soudržnosti našich společností. Trojice 

předsednictví bude pokračovat v práci na provádění politik, jejichž cílem je posílení sociálního 

rozměru, řešení nesouladu mezi nabídkou dovedností a poptávkou po nich a zvýšení úrovně sociální 

ochrany občanů. 

Pro dnešní trh práce jsou příznačné rychlé technologické změny. Má-li být zachována vysoká 

konkurenceschopnost a produktivita Evropy, potřebují evropští občané správnou škálu dovedností, 

jež jsou v novém globálním pracovním prostředí nezbytné. K tomu je mimo jiné zapotřebí 

investovat do lidí a do vzdělávání a zaměřit se přitom na předvídání budoucích potřeb v oblasti 

dovedností a rozvíjet nové základní, relevantní a průřezové dovednosti, včetně těch, jež souvisejí 

s digitalizací, kybernetickou bezpečností, mediální gramotností, robotizací a umělou inteligencí. 

Dále je nezbytné podporovat rozvoj práce s mládeží a její zkvalitňování, jakož i rovné příležitosti 

pro všechny mladé lidi. Posílit lze rovněž unijní rozměr v sekundárním vzdělávání. Intenzivní úsilí 

bude věnováno jednáním o programu Erasmus, který je stěžejním programem v rámci evropského 

projektu. 

Trojice předsednictví bude věnovat zvláštní pozornost podpoře mobility, inkluzivnosti a excelence 

a současně přispívat k prosazování evropských hodnot. Bude nezbytné přijmout rozhodnutí ohledně 

příští generace rámců spolupráce v odvětvích vzdělávání, mládeže, kultury a sportu (jako je rámec 

pro období po ET2020 nebo nová strategie EU pro mládež) a včas zahájit jejich provádění. 

Ve všech politikách EU je třeba podporovat rovné příležitosti a sociální začleňování, včetně 

rovnosti žen a mužů a prosazování genderového hlediska, sociálního začleňování osob se 

zdravotním postižením a poskytování podpory činnostem v rámci boje proti chudobě, zejména proti 

chudobě dětí, při současném respektování pravomocí členských států. 
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Další úsilí je zapotřebí vyvinout v oblasti veřejného zdraví s cílem zaručit všem občanům EU 

přístup ke zdravotní péči, zajistit bezpečnost a mobilitu pacientů a využít příležitostí, jež přinášejí 

nové lékařské technologie. Bude nezbytné se opětovně zaměřit na řešení výzev souvisejících 

s demografickým deficitem a stárnutím obyvatelstva. Na úrovni EU lze také posílit spolupráci 

v oblasti transplantací a dárcovství orgánů v zájmu záchrany životů. 

 

IV. BUDOVÁNÍ ENERGETICKÉ UNIE S POLITIKOU V OBLASTI KLIMATU 

ZAMĚŘENOU DO BUDOUCNOSTI 

EU je celosvětovým lídrem, pokud jde o boj proti změně klimatu a o politiky v oblasti životního 

prostředí. EU v prvé řadě potřebuje zachovat a posílit svoji vedoucí pozici při naplňování cílů 

Pařížské dohody a věnovat přitom zvláštní pozornost zmírňování změny klimatu a přizpůsobování 

se této změně, včetně otázky financování opatření v oblasti klimatu. V této souvislosti je důležité 

vymezit dlouhodobou strategii EU pro nízkouhlíkové hospodářství. Je zapotřebí učinit kroky, jež 

napomohou přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství, zejména v odvětvích, v nichž 

dekarbonizace zaostává, a které přispějí k provádění opatření určených ke zlepšení energetické 

účinnosti a současně k zajištění zabezpečené a cenově dostupné udržitelné energie pro evropské 

občany. Modernizaci ekonomiky a systematické prosazování politik v oblasti klimatu je třeba 

vnímat jako ekonomickou příležitost nabízející nová pracovní místa a vytvářející růst. 

Trojice předsednictví má v úmyslu dokončit jednání o balíčku předpisů týkajících se čisté energie, 

jakož i jednání o návrzích v rámci balíčků opatření v oblasti mobility, mimo jiné zejména 

o iniciativách souvisejících s klimatem. Bude přitom vycházet z rámce energetické unie a současně 

klást důraz na začlenění energetické unie do vnitrostátních politik členských států a provádění 

integrovaných plánů v oblasti klimatu a energetiky. 

V souladu s Pařížskou dohodou a společně sdílenými cíli v oblasti klimatu bude podporována 

dlouhodobá strategie EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Tím bude zajištěna vedoucí 

úloha EU v boji proti změně klimatu při mezinárodních jednáních o klimatu. V souvislosti 

s politikou EU pro Arktidu je třeba snížit emise černého uhlíku. 
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V. UNIE SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA 

Platnost stávajících strategických směrů pro rozvoj oblasti svobody, bezpečnosti a práva skončí 

současně s koncem institucionálního cyklu a trojice předsednictví je odhodlána urychleně přijmout 

nové směry, které vypracuje Evropská rada. 

Je zapotřebí komplexní přístup k migraci, který bude spočívat v kombinaci účinnější ochrany 

vnějších hranic EU, intenzivnější vnější činnosti a vnitřních aspektů a bude v souladu s našimi 

zásadami a hodnotami. Takovýto úkol je výzvou nejen pro členské státy jednotlivě, ale i pro Evropu 

jako celek a ostatní části světa. V těchto politikách je třeba pokračovat a posílit je, aby se již 

nemohly opakovat nekontrolované migrační toky z roku 2015 a aby byla nelegální migrace na 

všech stávajících i nově vznikajících trasách ještě výrazněji omezena. Pracovat je třeba na všech 

třech aspektech, počínaje posílenou ochranou vnějších hranic EU, mimo jiné prostřednictvím 

posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže, zavedením nových informačních systémů (EES, 

ETIAS) a uplatňováním nezbytných mechanismů kontroly kvality, jakož i vypracováním strategie 

integrované správy hranic, přičemž je třeba dbát na rovnováhu mezi bezpečností a plynulostí 

překračování hranic. Pokud jde o vnější činnost, pro řešení samotné podstaty dané problematiky je 

zapotřebí skutečné partnerství se zeměmi původu a tranzitu, jímž bude naše vnější politika v oblasti 

migrace pevně začleněna do celkových dvoustranných vztahů EU se třetími zeměmi, aby tak mohly 

být řešeny základní příčiny migrace. Další úsilí je třeba vynaložit ohledně zvýšení počtu 

navracených osob, mimo jiné prostřednictvím návrhů na účinnější a soudržnější evropskou 

návratovou politiku, jakož i ohledně rámce pro legální migraci, včetně znovuusídlení. Trojice 

předsednictví bude v souladu se závěry Evropské rady věnovat zvláštní pozornost trasám přes 

centrální, západní a východní Středomoří, přičemž zůstane obezřetná, pokud jde o možné nové 

trasy. Prioritou je i nadále spolupráce s partnery v Africe, v regionu západního Balkánu a v Turecku 

a jejich podpora. Co se týče vnitřních aspektů, trojice předsednictví se zavazuje, že bude usilovat 

o dokončení reformy společného evropského azylového systému, včetně nalezení konsensu 

o dublinském nařízení. 
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Pokud jde o zajištění vnitřní bezpečnosti EU, je trojice předsednictví i nadále odhodlána posílit 

policejní a justiční spolupráci, bojovat proti organizované trestné činnosti včetně obchodování 

s drogami a lidmi, posílit boj proti terorismu, zejména potíráním radikalizace a extremismu 

a předcházením těmto jevům, mimo jiné tím, že bude vynakládáno veškeré úsilí na odstranění 

teroristického obsahu on-line. V zájmu splnění tohoto cíle je třeba dále posílit interoperabilitu 

informačních systémů. Zvláštním cílem je další rozvoj kapacit potřebných k zajištění kybernetické 

bezpečnosti a k boji proti kybernetickým rizikům, a to prostřednictvím lepší přeshraniční 

koordinace donucovacích orgánů. 

Trojice předsednictví zdůrazňuje svůj trvalý zájem na schengenském systému a uvádí, že má 

v úmyslu zajistit jeho náležité fungování a pracovat na všech aspektech důležitých pro zachování 

a posílení schengenského prostoru jako jednoho z hlavních úspěchů Evropské unie. 

Pokud jde o spolupráci v oblasti justice, trojice předsednictví zdůrazňuje, že je třeba dále pokročit 

ve věci vzájemného uznávání. Trojice předsednictví se zavazuje dále podporovat elektronické 

důkazy a elektronickou justici. Bude rovněž věnovat pozornost zahájení činnosti Úřadu evropského 

veřejného žalobce (EPPO) a posílení spolupráce s úřadem OLAF. 

Trojice předsednictví bude podporovat činnosti prováděné v rámci civilní ochrany, a to i v oblasti 

předcházení katastrofám. 

 

VI. UNIE JAKO SILNÝ HRÁČ NA GLOBÁLNÍM HŘIŠTI 

Trojice předsednictví bude společně s členskými státy úzce spolupracovat s vysokou 

představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyní Komise 

a podporovat její činnost, pokud jde o prosazování dohodnutých priorit globální strategie EU, 

zajišťování soudržnosti vnějších politik EU a posilování náležitého propojení mezi vnitřními 

a vnějšími politikami Unie. Předsednictví budou usilovat o zajištění toho, aby v období 2021–2027 

měla Unie k dispozici veškeré potřebné finanční prostředky a právní nástroje, aby mohla tyto úkoly 

plnit. Snahou předsednictví bude získat aktivní a angažovanou podporu členských států pro 

zahraniční a bezpečnostní politiku Unie, přičemž budou podporovat úsilí vysoké představitelky, 

místopředsedkyně o stále větší konvergenci mezi členskými státy na základě společného určení 

společných zájmů a vzájemné politické solidarity. 
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Mezi prioritní oblasti patří tyto otázky: 

Trojice předsednictví opětovně potvrzuje svoji angažovanost ve věci rozšíření, které je i nadále 

jednou z klíčových politik Evropské unie, zejména s cílem poskytnout důvěryhodnou perspektivu 

rozšíření v rámci dohodnutých parametrů pro země západního Balkánu. Turecko je kandidátskou 

zemí a pro EU je i nadále jedním z klíčových partnerů. Politika rozšíření nadále představuje 

strategickou investici ve prospěch míru, demokracie, prosperity, bezpečnosti a stability v Evropě. 

Přijetí a dodržování základních evropských hodnot je otázkou politické volby, přičemž pro všechny 

partnery usilující o členství v EU se jedná o otázku zásadního významu. Trojice předsednictví 

znovu potvrzuje, že s ohledem na obnovený konsensus ohledně rozšíření je třeba, aby existovaly 

spravedlivé a přesně vymezené podmínky a uplatňovala se zásada vlastních zásluh a aby EU byla 

ve všech ohledech schopna integrovat nové členy. Trojice předsednictví vítá oznámení Chorvatska, 

že během svého předsednictví uspořádá summit EU – západní Balkán. Trojice předsednictví 

opětovně připomíná význam dalšího prohlubování spolupráce v zahraničněpolitických otázkách 

a očekává lepší sbližování se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU. 

Posilování politických, hospodářských, sociálních a kulturních vazeb mezi Unií a zeměmi, s nimiž 

sousedí na východě a na jihu. Trojice předsednictví bude úzce spolupracovat s vysokou 

představitelkou, místopředsedkyní a podporovat její činnost, pokud jde o řešení dlouhotrvajícího 

politického napětí, zvýšení odolnosti partnerů vůči vnějším tlakům a zachování jejich schopnosti 

činit vlastní diplomatická rozhodnutí. Předsednictví budou i nadále uplatňovat v rámci politiky vůči 

Rusku zásadový a jednotný přístup. Budou usilovat o to, aby přístup k zachování bezpečnosti hranic 

EU a k řešení společných výzev souvisejících s migrací byl založen na spolupráci. 
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Posilování a podpora mnohostranného systému založeného na pravidlech, v němž ústřední roli hraje 

OSN. To bude zejména znamenat vynakládání úsilí v rámci vnitřních i vnějších politik EU 

o provádění Agendy 2030, včetně cílů udržitelného rozvoje; prosazování lidských práv, základních 

svobod a právního státu; plnění závazků vyplývajících z Pařížské dohody o klimatu a zajištění toho, 

že tak budou činit i ostatní; přijímání opatření navazujících na globální pakt o bezpečné, řízené 

a legální migraci a globální pakt o uprchlících a posilování celosvětových režimů a dohod v oblasti 

kontroly zbraní a nešíření, jako je společný komplexní akční plán, které přispívají k bezpečnosti 

Unie. Unie bude nápomocna při reformě OSN a bude ji podporovat a bude vystupovat na ochranu 

důvěryhodnosti a schopností hlavních agentur OSN. Trojice předsednictví bude podporovat 

zachování vedoucí úlohy EU v oblasti rozvojové politiky a humanitární pomoci. V kontextu 

rostoucího napětí v oblasti obchodu jsou předsednictví i nadále odhodlána zachovat a prohloubit 

mnohostranný obchodní systém založený na pravidlech a v této souvislosti usilovat i o modernizaci 

WTO. Trojice předsednictví bude podporovat sjednávání ambiciózních, vysoce kvalitních, 

vyvážených a vzájemně přínosných obchodních dohod s klíčovými partnery na celém světě, k nimž 

budou připojeny politické dohody, které budou prosazovat hodnoty a normy EU a podněcovat větší 

spolupráci v otázkách společného zájmu. Trojice předsednictví rovněž zdůrazňuje, že je třeba 

dohody provádět a posilovat vazby mezi vnějšími hospodářskými vztahy a vnitřním trhem. 

Posilování kooperativních regionálních uspořádání. V zájmu splnění tohoto cíle bude trojice 

předsednictví úzce spolupracovat s vysokou představitelkou, místopředsedkyní a podporovat ji při 

vytváření užších vazeb mezi regiony. Tyto vazby by měly doplnit a posílit dvoustranné vztahy EU, 

mimo jiné v Africe, Latinské Americe, Karibiku, Asii a v arabském světě. Činnost bude zaměřena 

například na dokončení jednání o nových regionálních dohodách s africkými, karibskými 

a tichomořskými zeměmi s cílem modernizovat vztahy s každým regionem a současně aktualizovat 

celkový rámec AKT. V této souvislosti bude rovněž zapotřebí využít příležitostí, jež přinášejí 

strategické změny v Asii, a současně připravit Unii tak, aby se byla schopna vyrovnat s případnými 

výzvami. To bude zejména znamenat provádění nových strategií pro Indii a Střední Asii; posílení 

provádění strategie EU vůči Číně, zintenzivnění spolupráce v oblasti bezpečnostní politiky 

s podobně smýšlejícími zeměmi, uznání strategického významu propojení Evropy a Asie 

a dokončení významných jednání o obchodu a investicích, jež v současné době probíhají. Unie 

uskuteční svoji vizi obnoveného partnerství s Afrikou, Latinskou Amerikou a Karibikem. 
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Podpora transatlantického partnerství a budování koalic s podobně smyšlejícími vyspělými 

ekonomikami. Základem bezpečnosti a prosperity na obou stranách Atlantiku je i nadále 

transatlantické partnerství. EU bude do těchto vztahů dále investovat na federální úrovni, jakož i na 

všech ostatních příslušných úrovních. Zájem Unie na prosazování účinných systémů založených na 

pravidlech, právního státu, lidských práv a demokracie sdílejí další vyspělé ekonomiky, s nimiž 

Unie prohloubí spolupráci při utváření budoucnosti založené na těchto společných zájmech. Bude to 

rovněž znamenat vytvoření velmi úzkého partnerství se Spojeným královstvím poté, co vystoupí 

z EU. 

Pokračování práce v oblasti bezpečnosti a obrany EU a posilování vztahů mezi EU a NATO. 

Zatímco během prvních let provádění globální strategie EU byla přijata významná rozhodnutí, 

budou nyní předsednictví podporovat vysokou představitelku při zajišťování provádění stálé 

strukturované spolupráce (PESCO), včetně řešení otázky účasti třetích zemí, při řízení procesu 

koordinovaného každoročního přezkumu v oblasti obrany (CARD) a zajišťování soudržnosti 

a souladu rozvoje obranných schopností s dohodnutými prioritami EU. Předsednictví zdůrazňují, že 

je třeba provádět Evropský program rozvoje obranného průmyslu a dosáhnout dalšího pokroku ve 

věci Evropského obranného fondu. Předsednictví budou podporovat pokračování práce v oblasti 

vojenské mobility a posilování schopností EU a členských států v oblasti boje proti hybridním 

a kybernetickým hrozbám. Kromě toho budou úzce spolupracovat s vysokou představitelkou při 

posilování útvaru schopnosti vojenského plánování a vedení (MPCC), jakož i civilní SBOP a budou 

ji v tomto úsilí podporovat. 

V rychle se měnícím a nejistém globálním prostředí musí mít Unie k dispozici účinné pracovní 

metody a vybudovat si nezbytnou odolnost, aby mohla čelit přímým hrozbám ohrožujícím její 

zájmy jak doma, tak ve třetích zemích. Trojice předsednictví bude spolupracovat s vysokou 

představitelkou, místopředsedkyní ve všech otázkách, jež v souvislosti s výše uvedeným vyvstanou. 

Může se například jednat o zlepšení způsobu, jakým jsou před přijetím zásadních politických 

rozhodnutí prováděna společná hodnocení situace jednotlivých zemí, lepší navázání nástrojů 

financování na politické priority či další zlepšení strategické komunikace a rozhodování. 

Předsednictví se budou zasazovat o posílenou schopnost Unie v oblasti předcházení konfliktům, 

mediace a budování míru. Ačkoliv Unie bude v souladu se svým přesvědčením usilovat 

o mnohostranná řešení společných problémů, bude současně muset posílit svoji schopnost 

zabezpečit své zájmy v případě potřeby samostatně. Trojice předsednictví bude rovněž velmi úzce 

spolupracovat s Komisí a s vysokou představitelkou, místopředsedkyní při zajišťování soudržnosti 

vnitřních a vnějších politik, jež mají za cíl vybudovat Unii, která chrání.  
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