18-MESAČNÝ PROGRAM RADY
VYPRACOVANÝ HOLANDSKÝM, SLOVENSKÝM A MALTSKÝM
PREDSEDNÍCTVOM

ÚVOD
V tomto dokumente sa uvádza pracovný program Rady, ktorý stanovilo budúce holandské,
slovenské a maltské predsedníctvo a ktorý sa vzťahuje na obdobie od januára 2016 do júna
2017.
V súčasnom období, keď hospodárstvo vykazuje známky ozdravenia, by sa mala Únia
sústrediť na dosiahnutie výrazného hospodárskeho rastu. Únia zároveň čelí bezprecedentným
výzvam, a to najmä v oblasti bezpečnosti, a takisto v dôsledku migrácie. Reakcia na tieto
výzvy si vyžaduje zásadné prehodnotenie vo viacerých oblastiach politík. Tri predsedníctva
majú však tiež príležitosť vypracovať nové politiky v oblastiach, v ktorých opatrenia na
európskej úrovni môžu priniesť skutočnú pridanú hodnotu.
Pri vypracúvaní pracovného programu Rady sa tri predsedníctva riadili prioritami
strategického programu a nedávnymi závermi Európskej rady. Osobitný dôraz kládli na prvý
pilier strategického programu, pretože hlavnou prioritou na nasledujúcich osemnásť mesiacov
naďalej zostáva inkluzívny, inteligentný a udržateľný rast, vytváranie pracovných miest a
konkurencieschopnosť.
Pri vykonávaní tohto programu tri predsedníctva zohľadnia dôležitosť princípov, na ktorých
je založená lepšia právna regulácia. Rada ako spoluzákonodarca nesie osobitnú zodpovednosť
za zabezpečenie toho, aby právna regulácia EÚ mala čo najvyššiu kvalitu a aby sa v nej plne
zohľadňovali zásady subsidiarity, proporcionality, jednoduchosti, transparentnosti, súdržnosti
a základných práv. Lepšia právna regulácia prispeje k dosiahnutiu cieľov stanovených v
strategickom programe. Zníženie regulačného zaťaženia bude zároveň dôležitou hnacou silou
hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti. Tri predsedníctva tiež berú na vedomie zámer
Komisie začať úvahy o významnejšej úlohe národných parlamentov pri príprave
rozhodovania EÚ.
Tento program sa predkladá v novom formáte. Ide o operatívny program, ktorého cieľom je
poskytnúť rámec pre organizáciu a plánovanie práce Rady počas nasledujúcich osemnástich
mesiacov. Jeho štruktúra, ktorá spočíva na piatich pilieroch, vychádza zo strategického
programu. V každom pilieri sa zdôrazňujú tie kľúčové spisy a otázky, ktorými sa Rada bude
musieť počas uvedeného obdobia zaoberať. Cieľom tohto programu zároveň nie je pokryť
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všetky témy; tri predsedníctva zabezpečia, aby Rada bola aj naďalej flexibilná, mohla
reagovať na nový vývoj a rýchlo riešila nové výzvy, ktoré sa môžu objaviť.
Predsedníctva si uvedomujú, že mnohé z otázok stanovených v tomto programe sa navzájom
ovplyvňujú. Preto zabezpečia, aby sa všetky otázky riešili spôsobom, v ktorom sa plne
zohľadnia širšie súvislosti a možný vplyv na ďalšie sektory. Každá časť programu sa môže
týkať práce niekoľkých zložení Rady. Predsedníctva využijú každú príležitosť na zlepšenie
pracovných metód Rady s cieľom umožniť lepšie rokovania a priniesť lepšie výsledky. Budú
tiež úzko spolupracovať s Európskym parlamentom vzhľadom na jeho ústrednú úlohu ako
spoluzákonodarcu spolu s Radou.
Zásadný význam má súlad priorít vo všetkých politikách a inštitúciách. Predsedníctva preto
uskutočnili konzultácie s predsedom Európskej rady a zabezpečili, aby sa do tohto
pracovného programu premietli ciele ročného pracovného programu Komisie na rok 2016.
Program trojice predsedníctiev poslúži tiež týmto trom predsedníctvam ako usmernenie v ich
spolupráci s ostatnými inštitúciami pri vytváraní ročných a viacročných plánov.

1.

ÚNIA ZAMESTNANOSTI, RASTU A KONKURENCIESCHOPNOSTI

Európa sa zaoberala bezprostrednými následkami krízy, teraz však musí zabezpečiť, aby jej
budúcnosť stála na silnejšom základe. Únia sa v poslednom čase zameriava na dosiahnutie
hospodárskeho rastu a vytváranie pracovných miest; tento prístup bude aj naďalej hlavným
ťažiskom práce vo všetkých oblastiach politiky, a to až dovtedy, kým sa neprejavia účinky v
reálnej ekonomike a v našej spoločnosti, ktoré vyústia do silného a udržateľného ozdravenia,
pričom zároveň bude možné zabezpečiť vysokú úroveň sociálnej ochrany, ochrany zdravia a
životného prostredia. Všetky inštitúcie považujú tento cieľ za svoju hlavnú prioritu. Do práce
Rady počas trvania týchto troch predsedníctiev sa premietne päť oblastí stanovených v
strategickom programe z júna 2014. Tieto zahŕňajú plné využitie potenciálu jednotného trhu
vrátane potenciálu v digitálnej oblasti; podporovanie klímy priaznivej pre podnikanie a
vytvárania pracovných miest; investovanie do budúcnosti; posilnenie globálnej atraktívnosti
Únie a prehĺbenie hospodárskej a menovej únie.
Tri predsedníctva sa zamerajú aj na otázky životného prostredia, ako je napríklad vytváranie
obehového hospodárstva prostredníctvom výziev na lepšie riadenie zdrojov v oblastiach
odpadov, vody, ovzdušia a biodiverzity, pričom sa budú zároveň vytvárať zelené pracovné
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miesta a bude sa rozvíjať konkurencieschopnejšie hospodárstvo, ktoré efektívne využíva
zdroje.
JEDNOTNÝ TRH
Jednotný trh je kľúčovým úspechom Únie a najúčinnejším nástrojom na vytváranie
pracovných miest. Prioritou musí byť prehlbovanie jednotného trhu, a to najmä v digitálnej
oblasti a v oblasti služieb. Veľká pozornosť sa venuje aj presadzovaniu, vykonávaniu,
zjednodušeniu a konzistentnosti existujúcich nástrojov. V nadväznosti na zverejnenie stratégie
pre jednotný digitálny trh sa bude pracovať na jej hlavných prvkoch, pričom sa osobitná
pozornosť bude venovať reforme rámca pre elektronické komunikácie, preskúmaniu právnych
predpisov v oblasti audiovizuálnych médií a autorského práva, pravidlám cezhraničného
elektronického obchodu, elektronickej verejnej správe, ako aj digitálnemu hospodárstvu,
začínajúcim podnikom (start-ups) a malým a stredným podnikom (MSP).
Do tejto prioritnej oblasti patrí:
→ nadviazanie na novú stratégiu vnútorného trhu pre tovar a služby vrátane legislatívnych
iniciatív na uľahčenie cezhraničného poskytovania služieb a na riešenie diskriminácie
na základe štátnej príslušnosti, posilnenia vzájomného uznávania, cielených
sektorových iniciatív týkajúcich sa služieb pre podniky a služieb v oblasti stavebníctva,
opatrení v oblasti harmonizácie a normalizácie, iniciatívy týkajúcej sa zákona o
platobnej neschopnosti podnikov a lepšieho presadzovania práva
→ lepšie sledovanie vykonávania odporúčaní pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho
semestra, so zameraním na štrukturálne reformy na jednotnom trhu
→ iniciatívy vyplývajúce z balíka o jednotnom digitálnom trhu vrátane iniciatív v oblasti
regulačného rámca pre elektronické komunikácie, autorských práv a prenosnosti,
geografického blokovania, digitálnych zmlúv, audiovizuálnych médií a elektronického
obchodu, smernice o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii a spolupráce v oblasti
ochrany spotrebiteľa
→ iniciatívy zamerané na cloud pre európsky výskum, vlastníctvo dát, voľný tok dát a
akčný plán pre elektronickú verejnú správu
→ dokončenie preskúmania veľkoobchodného roamingového trhu
→ prejednávané návrhy týkajúce sa ochrany údajov a prístupnosti webových stránok1
→ smernica o spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom
→ pripravovaná smernica na vytvorenie rámca pre cezhraničné rozdelenia spoločností
→ iniciatíva Blue Belt
→ zjednodušenie vykonávacieho rámca pre spoločnú poľnohospodársku politiku
→ posilnenie postavenia poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci
1

V závislosti od práve prebiehajúcej práce.
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→ balík o obehovom hospodárstve vrátane legislatívneho návrhu o odpadoch
→ smernica o posilnení zapojenia akcionárov

PODNIKANIE A VYTVÁRANIE PRACOVNÝCH MIEST
Podpora prostredia, v ktorom sa bude dariť MSP, pomôže rozvinúť potenciál Únie v oblasti
vytvárania ďalšieho rastu a pracovných miest. Prioritou je vytvorenie nevyhnutných
rámcových podmienok. To by malo zahŕňať ďalšie úsilie o dosiahnutie vhodnosti právnych
predpisov vrátane znižovania regulačnej a administratívnej záťaže a presunu daňového
zaťaženia z práce (pozri tiež kapitolu III nižšie).
Nezamestnanosť je veľkým problémom vo väčšine členských štátov. Kľúčovou prioritou
budú návrhy, ktoré pomôžu riešiť problém nezamestnanosti a ktoré otvoria príležitosti pre
občanov Európskej únie. Osobitná pozornosť sa bude venovať iniciatívam v oblasti mládeže,
dlhodobej a štrukturálnej nezamestnanosti, ako aj plnému prístupu na trh práce. Ročné
hodnotenie v rámci európskeho semestra poskytne príležitosť na politické diskusie o hlavných
otázkach.
Tri predsedníctva sú odhodlané spolupracovať na pripravovanom balíku v oblasti mobility
pracovnej sily, ktorým sa odstránia zostávajúce prekážky v oblasti mobility v EÚ, s cieľom
zmierniť následky budúcich hospodárskych otrasov, podporiť spravodlivú hospodársku súťaž
a spravodlivé pracovné normy a tak prispieť k spoločnému cieľu, ktorým je dôstojná práca.
Práca troch predsedníctiev sa bude sústreďovať na dosiahnutie vytvorenia inkluzívnych trhov
práce založených na zásade finančnej príťažlivosti práce.
Do tejto prioritnej oblasti patrí:
→ vykonávanie programu lepšej právnej regulácie vrátane nadviazania na program REFIT
a úsilia o jeho ďalšie posilňovanie, najmä v prospech MSP
→ nadviazanie na tretiu časť investičného plánu s cieľom zabezpečiť koordinované úsilie
zamerané na dosiahnutie jasného, predvídateľného a stabilného regulačného rámca na
investovanie na európskej a vnútroštátnej úrovni, predovšetkým pokiaľ ide o dlhodobé
investičné projekty, ako aj znížené náklady na založenie a prevádzkovanie podniku,
najmä pokiaľ ide o MSP
→ uplatňovanie hľadiska konkurencieschopnosti priemyslu, vrátane výročných správ
o konkurencieschopnosti
→ akčný plán pre európsky obranný priemysel
→ hodnotenie programu COSME v polovici jeho trvania
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→ nová stratégia sociálnej zodpovednosti podnikov
→ balík v oblasti mobility pracovnej sily vrátanie revízie koordinácie systémov sociálneho
zabezpečenia (nariadenie č. 883/2004 a nariadenie č. 987/2009), predovšetkým pokiaľ
ide o dávky v nezamestnanosti a dlhodobú starostlivosť a cielené preskúmanie smernice
96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb
→ nariadenie o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES)
→ rozhodnutie o zriadení európskej platformy proti nelegálnej práci
→ zjednodušenie právnych predpisov EÚ v oblasti informovania zamestnancov a porady
s nimi
→ usmernenia politík zamestnanosti
→ zamestnanosť mladých ľudí, vrátane preskúmania vykonávania iniciatívy záruky pre
mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí
→ návrh na odporúčanie Rady týkajúce sa integrácie dlhodobo nezamestnaných do trhu
práce.
INVESTOVANIE DO BUDÚCNOSTI
Ak má ekonomika rásť, je nevyhnutné, aby sa po poklese investícií, ku ktorému prišlo v
posledných rokoch, úrovne investícií obnovili. Je dôležité, aby sa zlepšilo investičné
prostredie a odstránili prekážky. Tri predsedníctva budú preto nabádať na ďalšie vykonávanie
Investičného plánu pre Európu. Osobitná pozornosť sa bude venovať úplnému zavedeniu,
fungovaniu a dosiahnutiu cieľov Európskeho fondu pre strategické investície.
Hlavným investičným nástrojom Únie je jej rozpočet vrátane európskych štrukturálnych a
investičných fondov. V rámci súčasného viacročného finančného rámca (VFR) sa budú
vykonávať sektorové programy. Tieto programy obsahujú nástroje na investovanie do
infraštruktúr, technológií a výskumu, akým sú napríklad Nástroj na prepájanie Európy,
program transeurópskych dopravných sietí (TEN-T) alebo program Horizont 2020. Zároveň
sa bude posudzovať a ďalej zlepšovať regulačný rámec pre tieto sektory. Kľúčový význam
pre silné európske hospodárstvo a dynamickú spoločnosť má doprava, logistika a mobilita.
Partneri z trojice predsedníctiev sa sústredia na úsilie o zachovanie a zlepšenie
konkurencieschopnosti európskeho sektora dopravy s cieľom zlepšiť regionálne a globálne
prepojenie, vytvárať pracovné miesta a podporovať rast. Rada sa bude usilovať o
maximalizáciu príspevku politiky súdržnosti pre rast a zamestnanosť. Prioritou budú tiež
investície do ľudského kapitálu, vzdelávania a zručností, výkonnosti a inovácie, ktoré majú
zásadný význam pre konkurencieschopnú znalostnú ekonomiku.
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Tri predsedníctva budú úzko spolupracovať so všetkými inštitúciami a s ostatnými
zúčastnenými stranami na ďalšom zlepšovaní procesu tvorby rozpočtu EÚ a dosiahnutí
pokroku v preskúmaní VFR s cieľom dosiahnuť včasnú dohodu. Rada nadviaže na prácu
skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, a to aj tým, že sa zúčastní na
medziinštitucionálnej konferencii s národnými parlamentmi.
Do tejto prioritnej oblasti patria:
→ rozpočtové otázky, okrem iného:
o

ročný postup udeľovania absolutória na roky 2014 a 2015

o

rozpočet EÚ na rok 2017 a priebežné monitorovanie platieb a prijímanie opravných
rozpočtov a presunov na roky 2016 a 2017

o

preskúmanie viacročného finančného rámca

→ uplatňovanie Európskeho fondu pre strategické investície
→ uplatňovanie Nástroja na prepájanie Európy a programu TEN-T
→ preskúmanie miery spolufinancovania politiky súdržnosti v prípade Cypru, preskúmanie
uplatňovania navýšenia spolufinancovania politiky súdržnosti pre krajiny zapojené do
programu a preskúmanie ustanovení o makroekonomickej podmienenosti týkajúcich sa
politiky súdržnosti
→ nadviazanie na správy Komisie o výsledku rokovaní týkajúcich sa partnerských dohôd a
operačných programov na roky 2014 – 2020, o finančných nástrojoch a o programoch
európskych štrukturálnych a investičných fondov a ich prínosu pre ciele stratégie
Európa 2020
→ kroky nadväzujúce na problémy pri vykonávaní súvisiace s podmienenosťou ex-ante
→ mestská agenda
→ vykonávanie reformovanej spoločnej rybárskej politiky (SRP) prostredníctvom
viacročných plánov riadenia rybárstva a revízia podporných právnych predpisov, a to aj
prostredníctvom vonkajšieho rozmeru SRP
→ ekologické poľnohospodárstvo
–

nariadenie o úradných kontrolách

→ nariadenie o prístavných službách
→ nadviazanie na regulačný rámec na kontrolu vhodnosti pre bezpečnosť osobných lodí
EÚ
→ revízia smernice o prístavných zberných zariadeniach
→ balík týkajúci sa jednotného európskeho neba (SES II +), nariadenie o prevádzkových
intervaloch, nariadenie o právach cestujúcich v leteckej doprave, nová stratégia v oblasti
letectva vrátane revízie nariadenia o Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva a
revízie rámca pre diaľkovo ovládané letecké systémy a mandátov na rokovania o
dohodách o leteckej doprave
→ včasné prijatie štvrtého železničného balíka
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→ preskúmanie poradných štruktúr pre Európsky výskumný priestor
→ hodnotenie ex-post 7. rámcového programu pre výskum
→ hodnotenie programu Horizont 2020 v polovici trvania
→ šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti v rámcovom programe pre výskum a inováciu
Horizont 2020
→ opatrenia na podporu mladých výskumníkov, atraktívnosť vedeckej kariéry, podpora
mobility
→ zefektívnenie systému monitorovania a predkladania správ v oblasti výskumu a inovácie
→ plán Európskeho strategického fóra o výskumných infraštruktúrach (ESFRI) na rok
2016
→ európska agenda v oblasti otvorenej vedy
→ rámcové podmienky pre výskum a inováciu
→ iniciatívy na základe článku 185 týkajúce sa partnerstva pre výskum a inováciu v oblasti
Stredozemia (PRIMA) a spoločného výskumného programu pre Baltské more (BONUS
2)
→ pokračovanie, uzatvorenie alebo vykonávanie medzinárodných dohôd v oblasti vedy a
technológií, ako aj podpora príslušných iniciatív v oblasti vedeckej diplomacie
→ nadviazanie na pripravovanú Vesmírnu stratégiu pre Európu a ďalší rozvoj vzťahov EÚ
s Európskou vesmírnou agentúrou
→ hodnotenie programu Kreatívna Európa v polovici jeho trvania
GLOBÁLNA ATRAKTÍVNOSŤ
Zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu by malo Únii umožniť v plnej miere
využiť potenciál obchodu ako hnacej sily rastu. Tri predsedníctva sa zaväzujú dosiahnuť
rýchly pokrok vo všetkých činnostiach, ktoré patria do právomoci Rady, smerujúcich k
uzatvoreniu dvojstranných, regionálnych a viacstranných obchodných dohôd vrátane
Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP). Tri predsedníctva budú tiež
podporovať dohody o voľnom obchode a podnecovať k užším vzťahom s krajinami v
európskom susedstve. Budú sa snažiť o lepšie začlenenie trvalo udržateľného rozvoja do
existujúcich nástrojov vonkajšej politiky EÚ a do nových príležitostí v oblasti obchodnej
politiky.
Do tejto prioritnej oblasti patrí:
→ vykonávanie dohôd dosiahnutých v rámci rozvojového programu WTO z Dauhy a
činností, ktoré na ne nadväzujú
→ pokračovanie a ukončenie rokovaní o viacstranných a mnohostranných dohodách WTO
v oblasti informačných technológií, služieb a ekologických tovarov a prípadne
vykonávanie týchto dohôd
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→ zváženie otázky, či Číne v rámci WTO priznať „štatút trhového hospodárstva“
→ dohody o voľnom obchode s Kanadou a Singapurom: dokončenie práce Rady na účel
ich podpisu v nadväznosti na očakávané stanovisko Európskeho súdneho dvora
→ Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo: pokračovanie a ukončenie rokovaní
vrátane rokovaní o ochrane investícií
→ pokračovanie a ukončenie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a
Japonskom
→ ukončenie rokovaní o dohode o voľnom obchode s Vietnamom
→ pokračovanie a prípadne ukončenie iných rokovaní o dvojstranných a/alebo
regionálnych dohodách o voľnom obchode, napríklad s krajinami ASEAN, Indiou, so
zoskupením krajín MERCOSUR a s krajinami južného susedstva; prípravy na rokovania
o modernizácii dohôd o voľnom obchode s Mexikom a Čile a o nových dohodách o
voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom
→ ukončenie rokovaní medzi EÚ a Čínou o investičnej dohode
→ práca na rozvíjaní úspešného obchodného rozmeru vzťahov s východnými a južnými
susedmi EÚ a rokovanie o možnostiach ďalšej spolupráce
→ zváženie modernizácie colnej únie s Tureckom
→ úsilie EÚ zamerané na zahrnutie krajín BRIC do predpisov o vývozných úveroch
HMÚ
V nadväznosti na „správu piatich predsedov“ predloženú na zasadnutí Európskej rady v júni
2015 budú tri predsedníctva pokračovať v rokovaniach o dokončení architektúry HMÚ. Tri
predsedníctva budú pokračovať v úsilí o dosiahnutie zdokonaleného cyklu koordinácie
hospodárskych politík, pričom zohľadnia návrhy predložené 21. októbra 2015, ktoré sa týkajú
posilneného sociálneho rozmeru, ako aj dosiahnutia ďalšieho pokroku, pokiaľ ide o
dobudovanie bankovej únie. Rada sa bude tiež usilovať o dosiahnutie pokroku pri vytváraní
únie kapitálových trhov, ktorou sa pri dodržiavaní zásady proporcionality spoločnostiam
zabezpečí lepší prístup ku kapitálu. Predsedníctva Rady sa budú aktívne zapájať do
konzultačného procesu pred vydaním bielej knihy Komisie o návrhoch vo fáze 2 na
dobudovanie HMÚ vrátane plánovanej expertnej skupiny na vysokej úrovni.
Do tejto prioritnej oblasti patrí:
→ nadviazanie na „správu piatich predsedov“
→ posilnenie sociálneho rozmeru HMÚ
→ nový prístup k rastu a udržateľnosti v Európe vzhľadom na preskúmanie stratégie
Európa 2020 a plnenie cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo
udržateľného rozvoja
→ prepracovaný európsky semester
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→ príprava zasadnutí skupiny G20
→ smernica o inštitúciách zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia
→ nariadenie o fondoch peňažného trhu
→ nariadenie o štrukturálnej reforme bankovníctva
→ vykonávanie jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií
→ pripravovaný návrh týkajúci sa riešenia krízových situácií centrálnych protistrán
(riešenie krízových situácií nebankových subjektov)
→ preskúmanie financovania a riadenia štruktúr európskych orgánov dohľadu
– európsky systém ochrany vkladov
→ akčný plán únie kapitálových trhov vrátane zníženia kapitálových požiadaviek na
investície do infraštruktúry
→ návrh o sekuritizácii
→ preskúmanie smernice o prospekte
2.

ÚNIA, KTORÁ POSILŇUJE POSTAVENIE VŠETKÝCH SVOJICH OBČANOV
A CHRÁNI ICH

Naše spoločnosti stále pociťujú dôsledky krízy, čo viedlo k významným výzvam pre sociálnu
štruktúru Únie. Tri predsedníctva budú pracovať na zachovaní sociálneho modelu Európy v
jeho rôznych prejavoch, investujúc do ľudského kapitálu s cieľom vybaviť naše spoločnosti
pre budúcnosť, bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a chrániť všetkých európskych
občanov pri plnom dodržiavaní právomocí členských štátov a zásady subsidiarity.
Tri predsedníctva budú presadzovať zásadu rovnakého zaobchádzania vrátane rodovej
rovnosti a ekonomickej nezávislosti. Urýchlene sa prijmú opatrenia na modernizáciu
vzdelávacích systémov a uľahčenie odbornej prípravy a vytváranie pracovných príležitostí pre
mladých ľudí, ako aj na rozvoj celoživotného vzdelávania. Predsedníctva sa sústredia aj na
úlohu, ktorú pri podpore sociálnej rovnosti, sociálneho začlenenia, občianstva a spoločných
európskych hodnôt zohráva vysokokvalitné inkluzívne vzdelávanie pre všetkých.
Prioritou budú systémy sociálnej ochrany, ktoré poskytujú primerané úrovne ochrany a
zároveň účinne prispievajú k sociálnemu začleneniu a začleneniu na trh práce. Súčasné
demografické trendy si vyžadujú koordinovanú reakciu, aby naše systémy sociálneho
zabezpečenia a trhy práce mohli lepšie čeliť veľkým spoločenským zmenám.
Jedným z kľúčových cieľov je i naďalej ochrana zdravia občanov EÚ. Tri predsedníctva budú
pokračovať v rokovaniach o spôsoboch, ako zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva EÚ tým
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bojom proti neprenosným ochoreniam, ako zabezpečiť dostupnosť inovačným a cenovo
dostupných liekov a uľahčiť prístup pacientov k takýmto liekom, a ako prehĺbiť spoluprácu
medzi systémami zdravotnej starostlivosti členských štátov. Náležitá pozornosť sa bude
venovať zdravotnej bezpečnosti a pripravenosti EÚ v prípade cezhraničných ohrození zdravia,
ako aj antimikrobiálnej rezistencii. Bude sa ďalej pokračovať v práci na návrhoch týkajúcich
sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a kvalite životného prostredia.
Všeobecnejší cieľ, ktorým je zabezpečenie sociálnej spravodlivosti, sa vzťahuje aj na oblasť
zdaňovania, v ktorej bude práca pokračovať. V tejto súvislosti sa vynaloží maximálne
potrebné úsilie na riešenie daňových podvodov, daňových únikov a vyhýbania sa daňovým
povinnostiam, na ochranu pred narušením daňového základu a presunom ziskov a na
zlepšenie výmeny informácií.
Do tejto prioritnej oblasti patrí:
→ smernica o zlepšení rodovej vyváženosti v správnych radách spoločností
→ smernica o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu
na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu
orientáciu
→ strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie
rokov 2014 – 2020 a zmeny súvisiacich právnych predpisov vrátane právnych predpisov
o karcinogénoch
→ pripravované iniciatívy na riešenie výziev týkajúcich sa zosúladenia pracovného a
súkromného života pre pracujúce rodiny a na podporu účasti žien na trhu práce
→ zlepšenie prístupu ľudí so zdravotným postihnutím k tovaru a službám
→ program pre nové zručnosti pre Európu vrátane vzájomného uznávania kvalifikácií a
prípadných ďalších iniciatív v oblasti modernizácie vysokoškolského vzdelávania
→ preskúmanie programu Erasmus+ v polovici jeho trvania
→ vykonávanie obnoveného rámca pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže s cieľom
umožniť všetkým mladým ľuďom zapojiť sa do rozmanitej, prepojenej a inkluzívnej
Európy
→ využívanie dobrej správy, sociálnej inklúzie a vzdelávania v športe a prostredníctvom
neho, s osobitnou pozornosťou venovanou významným medzinárodným športovým
podujatiam, športovej diplomacii a dobrovoľnej činnosti
→ balík týkajúci sa zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych pomôcok in vitro
→ nariadenie o nových potravinách
→ príprava pozícií EÚ na 7. konferenciu zmluvných strán Rámcového dohovoru WHO o
kontrole tabaku (COP 7) a vykonávanie smernice o tabakových výrobkoch
→ revidovaný návrh smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov
právnických osôb
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→ nadviazanie na balík týkajúci sa dane z príjmov právnických osôb vrátane vykonávania
záverov Rady v súvislosti s prácou OECD týkajúcou sa narúšania základu dane a
presunu ziskov (BEPS)
→ revízia smernice o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a
licenčných poplatkov
→ podávanie správ o daňových otázkach Európskej rade
→ kódex správania (zdaňovanie podnikov) – podávanie správ Rade ECOFIN
→ akčný plán pre účinný definitívny režim dane z pridanej hodnoty (DPH) odolný voči
podvodom
3.

SMEROM K ENERGETICKEJ ÚNII S PERSPEKTÍVNOU POLITIKOU V
OBLASTI KLÍMY

Jednou z hlavných priorít troch predsedníctiev bude pokračovanie v práci na vybudovaní
energetickej únie s perspektívnou politikou v oblasti klímy, ako sa uvádza v strategickom
programe. Práca bude pokračovať v súlade s rámcovou stratégiou pre energetickú úniu a so
stratégiou Európa 2020, v ktorej sa uznáva, že prechod k ekologickej, nízkouhlíkovej
ekonomike efektívne využívajúcej energiu a zdroje prostredníctvom vytvorenia nových,
ekologických pracovných príležitostí a technologického know-how na svetovej úrovni je
základom pre dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.
Jedným z hlavných cieľov Únie na nadchádzajúce obdobie zostáva i naďalej dokončený a
plne fungujúci vnútorný trh s energiou. Predsedníctva budú pokračovať v práci na vzájomnom
prepájaní energetických infraštruktúr v súlade s cieľmi, ktoré stanovila Európska rada, a to aj
posilnením regionálnej spolupráce a medzinárodnej spolupráce v oblasti energetiky. Jedným z
kľúčových cieľov je i naďalej zvýšenie energetickej bezpečnosti prostredníctvom
diverzifikácie dodávateľov, zdrojov a trás. Bude sa ďalej pokračovať v práci na návrhu
systému riadenia energetickej únie. Dôležitými otázkami, ktoré sa budú riešiť v súvislosti s
konkurencieschopnosťou, sú aj energetická efektívnosť, ceny energie a energia z
obnoviteľných zdrojov.
Pokiaľ ide o klímu, tri predsedníctva zabezpečia primerané nadviazanie na výsledky 21.
konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o zmene klímy (COP-21), ktorá sa uskutočnila v
decembri 2015 v Paríži. Náležitá pozornosť sa bude venovať vykonávaniu klimatického a
energetického balíka na obdobie do roku 2030 vrátane návrhu o systéme obchodovania s
emisiami (ETS) a očakávaného návrhu o znižovaní emisií v iných sektoroch (mimo ETS). Tri
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predsedníctva si dávajú za cieľ dosiahnuť počas svojho funkčného obdobia výrazný pokrok v
rokovaniach.
Tri predsedníctva preskúmajú inovatívne pracovné metódy a ďalšie možnosti vzájomnej
výmeny poznatkov a osvedčených postupov. Budú pokračovať v práci na lepšej regulácii, aby
sa zabezpečil väčší súlad medzi smernicami EÚ, integrácia, lepšie presadzovanie a
modernizácia politiky EÚ. Tri predsedníctva budú pracovať aj na systéme riadenia
energetickej únie, do čoho zahrnú celé uvedené úsilie v oblasti politiky týkajúcej sa
energetiky a klímy. V prípadoch, keď sa to bude považovať za praktické, tri predsedníctva
zriadia v záujme zlepšenia efektívnosti príprav medzinárodných zasadnutí spoločné tímy na
celé svoje funkčné obdobie.
Do tejto prioritnej oblasti patrí:
→ preskúmanie rámca energetickej účinnosti výrobkov (smernica o označovaní
energetickými štítkami)
→ revízia predpisov o bezpečnosti dodávok elektriny a o bezpečnosti dodávok plynu
→ preskúmanie rozhodnutia 994/2012 o výmene informácií o medzivládnych dohodách v
oblasti energetiky
→ balík opatrení v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov vrátane kritérií udržateľnosti
pre biomasu
→ balík o energetickej efektívnosti vrátane preskúmania smernice o energetickej
hospodárnosti budov
→ balík návrhov týkajúcich sa usporiadania trhu s elektrinou vrátane návrhov na zmenu
usporiadania trhu s elektrinou, na preskúmanie Agentúry pre spoluprácu regulačných
orgánov v oblasti energetiky (ACER) a o regionálnej spolupráci
→ posilnenie postavenia spotrebiteľov, konkrétne zavedením reakcie na strane spotreby a
používaním inteligentných technológií
→ vonkajší rozmer (Energetické spoločenstvo, euro-stredomorská spolupráca v oblasti
energetiky, energetická charta, akčný plán diplomacie v oblasti energetiky, ...)
→ stratégia pre skvapalnený zemný plyn a jeho skladovanie
→ dokončenie energetickej infraštruktúry a opatrení na dosiahnutie cieľa, ktorým je miera
prepojenia na úrovni15 % do roku 2030, a to aj prostredníctvom vykonávania programu
TEN-E
→ ceny energie a náklady na energiu
→ integrovaná stratégia pre výskum, inováciu a konkurencieschopnosť v oblasti
energetickej únie
→ 2. správa o stave energetickej únie
→ riadenie energetickej únie
→ smernica o národných emisných stropoch
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→ preskúmanie smernice o systéme obchodovania s emisiami (ETS)
→ rozhodnutie o iných sektoroch mimo ETS (rozhodnutie o spoločnom úsilí)
→ iné vykonávacie právne predpisy z balíka právnych predpisov na obdobie do roku 2030,
ako napríklad zahrnutie využívania pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesného
hospodárstva (LULUCF) do balíka právnych predpisov na obdobie do roku 2030
→ preskúmanie nariadení, ktorými sa ustanovujú ciele emisných noriem pre autá a ľahké
úžitkové vozidlá po roku 2020
→ nadviazanie na 21. konferenciu zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene
klímy (COP-21) a príprava a nadviazanie na 22. konferenciu zmluvných strán (COP-22)
→ smernica o ETS v leteckej doprave: nadviazanie na zhromaždenie Medzinárodnej
organizácie civilného letectva (ICAO) v roku 2016
4.

ÚNIA SLOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI

Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa bude rozvíjať na základe strategických
usmernení, ktoré stanovila Európska rada v júni 2014. Počas tohto obdobia sa pozornosť
sústredí na vykonávanie všetkých príslušných politík a nástrojov vrátane vonkajších aspektov
v duchu vzájomnej dôvery a na zabezpečenie súladu medzi nimi.
Prioritou naďalej zostáva téma neregulárnych migračných tokov a medzinárodnej ochrany,
ktoré si vyžadujú solidaritu a zodpovednosť všetkých členských štátov. Predsedníctva sa
sústredia na zistenie nedostatkov a preskúmajú nové spôsoby ich riešenia. Osobitná pozornosť
sa bude venovať balíku predpisov o „inteligentných hraniciach“ a vykonávaniu opatrení
určených v oznámení Komisie o európskej migračnej agende z mája 2015 a v záveroch
Európskej rady z júna a októbra 2015 vrátane práce na budúcom rozvoji spoločného
európskeho azylového systému, úsilia venovaného premiestneniu a presídľovaniu, návratu a
readmisii, riadeniu hraníc, zintenzívneniu boja proti prevádzačstvu a ďalšej práci v súvislosti s
legálnou migráciou. Okrem toho budú tri predsedníctva pracovať na zabezpečení lepšieho
prepojenia medzi migráciou, bezpečnosťou a vonkajšou politikou. Tri predsedníctva si kladú
za cieľ dosiahnuť pokrok v prebiehajúcich legislatívnych činnostiach, ktoré sa týkajú nového
riadenia vonkajších hraníc a nového vízového kódexu.
V oblasti bezpečnosti má v nadväznosti na oznámenie Komisie o Európskom programe v
oblasti bezpečnosti prvoradý význam vykonávanie obnovenej stratégie vnútornej bezpečnosti
EÚ. Tri predsedníctva si kladú za cieľ dosiahnutie komplexného a integrovaného prístupu ku
kybernetickej bezpečnosti a počítačovej kriminalite, korupcii, závažnej a organizovanej
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trestnej činnosti a obchodovaniu s ľuďmi, a to aj na účely pracovného vykorisťovania. Medzi
priority Rady patrí naďalej boj proti terorizmu.
Pokiaľ ide o oblasť spravodlivosti, dôraz sa bude klásť na konsolidáciu a účinnosť
existujúcich nástrojov v praxi. Tri predsedníctva budú podporovať zlepšenie kvality právnych
predpisov pri zohľadnení potrieb občanov, orgánov a právnych odborníkov z praxe. Sústredia
sa na pokrok v procesných právach v trestných konaniach a na pokrok v pokračujúcom boji
proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie, čo zahŕňa aj prácu týkajúcu sa úradu
Európskeho prokurátora. V oblasti civilného súdnictva sa práca zameria na rodinné právo. Tri
predsedníctva budú podporovať riešenia v rámci elektronickej justície. Všeobecným cieľom
bude ochrana ľudských práv a tri predsedníctva sa pokúsia posunúť vpred prácu na pristúpení
EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Jednou z priorít bude dosiahnutie pokroku v
súvislosti s balíkom predpisov v oblasti ochrany údajov2.
Do tejto prioritnej oblasti patrí:
→ Európska migračná agenda, do ktorej patrí aj:
o

preskúmanie smernice o modrých kartách a nový prístup k legálnej migrácii

o

hodnotenie dublinského nariadenia a prípadné zmeny v tomto nariadení

o

práca na mechanizme EÚ pre premiestňovanie

o

ďalšie úsilie o zlepšenie možností presídlenia

o

návrhy na posilnenie úlohy Európskeho podporného úradu pre azyl

o

efektívnosť schengenského priestoru

o

návrh na zmenu smernice o konaní o azyle (smernica 2013/32/EÚ) s cieľom posilniť
ustanovenia o „bezpečnej krajine pôvodu“

o

práca súvisiaca s nelegálnym prisťahovalectvom vrátane návratu a readmisie

o

práca vyplývajúca z akčného plánu boja proti prevádzaniu migrantov

o

návrhy na posilnené systémy ochrany v blízkosti EÚ

o

akčný plán s Tureckom pre oblasť migrácie

→ posilnenie agentúry Frontex aj v súvislosti s rokovaniami o vytvorení európskeho
systému pohraničnej a pobrežnej stráže
→ návrhy týkajúce sa inteligentných hraníc vrátane systému vstupu/výstupu a programu
registrovaných cestujúcich
→ vykonávanie spoločného európskeho azylového systému vrátane nariadenia o
medzinárodnej ochrane maloletých osôb bez sprievodu
→ zjednodušené nariadenia o vízovom kódexe Únie a o okružných vízach

2

V závislosti od práve prebiehajúcej práce.
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→ dohody o zjednodušení a liberalizácii vízového režimu
→ rozšírenie schengenského priestoru
→ nariadenie o Europole
→ smernica a dohody o osobnom zázname o cestujúcom
→ operačná spolupráca medzi orgánmi presadzovania práva
→ legislatívny návrh týkajúci sa strelných zbraní
→ partnerské hodnotenie týkajúce sa počítačovej kriminality
→ program EÚ v oblasti bezpečnosti, ktorý okrem iného zahŕňa:
o

nadviazanie na obnovenú stratégiu vnútornej bezpečnosti EÚ vrátane pripravovaných
iniciatív Komisie, ktoré sa týkajú revízie rámcového rozhodnutia o terorizme,
zlepšených pravidiel týkajúcich sa strelných zbraní, rozšírenia systému ECRIS na
štátnych príslušníkov tretích krajín a podvodov v oblasti bezhotovostných platieb

o

obnovenú stratégiu EÚ v oblasti obchodovania s ľuďmi

o

preskúmanie prekážok vo vyšetrovaní trestných činov v oblasti počítačovej kriminality,
najmä pokiaľ ide o otázky súdnej príslušnosti a pravidiel prístupu k dôkazom
a informáciám

o

nový cyklus politík EÚ na boj proti organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej
činnosti

→ podpora založenia európskej siete pre práva obetí
→ balík predpisov o ochrane údajov
→ zastrešujúca dohoda medzi EÚ a USA o ochrane údajov
→ nariadenie o Eurojuste
→ nariadenie o Európskej prokuratúre
→ plán na posilnenie procesných práv podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní
najmä vrátane návrhu procesných záruk pre deti a návrhu právnej pomoci v konaní o
európskom zatykači
→ pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach
→ rodinné právo: majetkové pomery manželov a majetkové dôsledky registrovaných
partnerstiev
→ elektronická justícia
→ nariadenie podporujúce voľný pohyb občanov a podnikov prostredníctvom
zjednodušenia prijímania verejných listín
→ dialóg o právnom štáte
→ revízia nariadenia Brusel II o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských
veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností
→ vzájomné uznávanie príkazov na konfiškáciu
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5.

ÚNIA AKO SILNÝ GLOBÁLNY AKTÉR

Strategické prostredie EÚ sa v dôsledku globalizácie a rastúcej nestability v susedstve EÚ
zmenilo, čím sú ohrozené európske hodnoty a bezpečnosť v Európe. Väčšia prepojenosť,
konkurencieschopnosť a zložitosť nášho globálneho prostredia predstavuje pre EÚ výzvu aj
príležitosť. EÚ bude musieť riešiť tieto neisté vyhliadky, v ktorých vedľa seba existujú
hrozby, výzvy a príležitosti a kde je čoraz viac previazaná vnútorná a vonkajšia bezpečnosť
EÚ. Zvýšené riziko súvisí predovšetkým s inherentnou nestabilitou v susedstve EÚ.
Nedodržiavanie zásad medzinárodného práva na východ od EÚ oslabuje európsky
bezpečnostný poriadok a vedie ku geopolitickému napätiu. Pre južné susedstvo sú
prevládajúcimi charakteristickými črtami konflikty a porušovanie ľudských práv, ktoré
vyvolali dlhotrvajúce bezpečnostné, humanitárne a sociálno-ekonomické výzvy. V kontexte
tejto nestability v širšom susedstve sa potvrdzuje strategická dôležitosť udržania
dôveryhodnosti procesu rozširovania a efektívneho približovania regiónu západného Balkánu
k EÚ.
„Oblúk nestability“, ktorý sa tiahne od východnej Európy po Sahel, ovplyvňuje bezpečnosť
samotnej EÚ a ohrozuje spoločné hodnoty a záujmy EÚ. EÚ sa musí vyrovnať s novými
hrozbami, ako sú napríklad hybridné hrozby, teroristické skupiny, ktoré majú k dispozícii
rozsiahle zdroje, ako je napríklad skupina ISIL/Da'iš, a kybernetické útoky, ako aj s trvalými
hrozbami, ako je šírenie zbraní, pirátstvo, extrémizmus a terorizmus. Väčšia mobilita ľudí
vedie k výzvam vyplývajúcim z neregulárnej migrácie, obchodovania s ľuďmi a z
prevádzačstva. Nepriateľské ideológie a propaganda útočia na univerzálne ľudské práva a
demokratické hodnoty.
Migrácia s najväčšou pravdepodobnosťou zostane na poprednom mieste medzinárodnej
agendy. Vzhľadom na vonkajšie aspekty migrácie bude v centre pozornosti programu trojice
predsedníctiev vykonávanie európskej migračnej agendy, záverov Európskej rady z apríla,
júna a októbra 2015, výsledkov zasadnutia hláv štátov alebo predsedov vlád zo septembra
2015, a výsledku samitu vo Vallette, ktorý sa uskutočnil 11. – 12. novembra 2015, ako aj
výsledkov konferencie na vysokej úrovni o trase cez východné Stredozemie a západný
Balkán, ktorá sa uskutočnila 8. októbra 2015. Dohodnuté opatrenia o migrácii sa budú musieť
zaviesť a posúdiť v roku 2016 a 2017, keďže k niektorým z nich treba pristupovať zo
strednodobého až dlhodobého hľadiska, osobitne k tým, ktoré sa sústreďujú na zastavenie
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toku neregulárnej migrácie a na riešenie základných príčin prostredníctvom koordinovaného
posilnenia spolupráce s krajinami pôvodu a tranzitu.
V otázke boja proti terorizmu bude potrebné ďalej vykonávať ambiciózne závery Rady pre
zahraničné veci z februára 2015, najmä s ohľadom na vonkajšiu činnosť EÚ v oblasti boja
proti terorizmu vrátane intenzívnejších politických dialógov o boji proti terorizmu, akčných
plánov a projektov budovania kapacít s krajinami Blízkeho východu a severnej Afriky.
Reakcia EÚ bude musieť zahŕňať otvorený a spoločný prístup k bezpečnosti a diplomacii.
Príslušné politiky a nástroje EÚ sa budú musieť využívať strategickejším spôsobom a so
zameraním na ochranu a podporu hodnôt a záujmov EÚ. Pri vymedzení našich politických
ambícií, cieľov a nástrojov na ich dosiahnutie bude mať v tomto ohľade dôležitú úlohu
pripravovaná globálna stratégia EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Pri vymedzení
nového prístupu k nášmu susedstvu bude v centre pozornosti preskúmanie európskej
susedskej politiky a preskúmanie nástroja európskeho susedstva v polovici jeho trvania.
Kľúčový význam bude mať diferenciácia, ktorá zaistí, aby prístupy EÚ zohľadňovali
konkrétnu situáciu v partnerských krajinách. Je nevyhnutné účinne a jednotne uplatňovať
politiky EÚ súvisiace s vonkajšou činnosťou, a to na základe komplexného prístupu, ktorý
spája okrem iného diplomaciu, obchod, energetiku, rozvoj, migráciu, ľudské práva a
bezpečnosť a obranu.
To bude zahŕňať ďalší rozvoj spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP), keďže
misie a operácie SBOP aj naďalej významne prispievajú k medzinárodnému mieru a stabilite.
Je potrebné posilniť civilné a vojenské spôsobilosti EÚ a lepšie prispôsobiť SBOP súčasným
a budúcim výzvam, a to aj pokiaľ ide o ľudské práva. V súlade so závermi Európskej rady z
júna 2015 by EÚ mala ďalej posilniť spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany, a to aj na
medzinárodnej úrovni, v úzkej koordinácii s medzinárodnými subjektmi, ako sú OSN a
NATO, ako aj s európskym obranným priemyslom. Predpokladá sa, že Európska obranná
agentúra bude plniť podpornú úlohu. Kľúčový význam má zvýšená spolupráca s partnerskými
organizáciami, väčšia komplementarita a vzájomná výmena informácií, a to najmä s OSN,
OBSE, NATO a s Africkou úniou v oblastiach, ako sú hybridné hrozby, námorná bezpečnosť,
rýchla reakcia a kybernetická bezpečnosť. Príspevky partnerov k SBOP budú aj naďalej
vítané. Plánuje sa aj budovanie kapacít na podporu bezpečnosti a rozvoja s flexibilným
geografickým rozsahom, ako aj vypracovanie strategického rámca pre reformu sektora
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bezpečnosti platného pre celú EÚ, ktorý bude spoločný pre SBOP a politiku rozvojovej
spolupráce.
Mimo oblasti susedstva má kľúčový význam posilnenie partnerstiev – najmä s podobne
zmýšľajúcimi aktérmi, ale aj s partnermi, ktorých celosvetový aj regionálny vplyv narastá, či s
viacstrannými organizáciami a inými fórami. Aby mala EÚ dostatočnú váhu, musí byť
jednotná pri obrane európskych hodnôt a záujmov, pričom ľudské práva musia zostať aj
naďalej jednou zo základných hodnôt EÚ, ktorou sa usmerňuje a riadi vnútorná aj vonkajšia
činnosť EÚ.
Americký kontinent predstavuje príležitosti, ktoré sa musia v plnej miere využiť. Z celkového
hľadiska má EÚ veľa možností, ako sa angažovať a mať pozitívny vplyv. Úzky a efektívny
strategický vzťah so Spojenými štátmi umožňuje úzku spoluprácu v mnohých otázkach
zahraničnej a bezpečnostnej politiky. EÚ sa bude snažiť o posilnenie vzájomnej spolupráce v
oblasti obchodu, energetickej bezpečnosti, SBOP a ochrany údajov.
V Ázii je cítiť napätie medzi regionálnymi aktérmi, ktorí súperia o vplyv. EÚ má prirodzený
strategický záujem podporovať stabilitu v Ázii a bude sa snažiť presvedčiť o svojom silnom
záväzku voči Ázii a jej regionálnej integrácii, a to aj na 11. samite ASEM, ktorý sa má konať
v júli 2016. EÚ sa bude aj naďalej angažovať vo vzťahu ku krajinám Strednej Ázie a bude
vykonávať stratégiu EÚ – Stredná Ázia, ktorá bola preskúmaná v júni 2015.
EÚ bude v úzkej spolupráci s africkými krajinami pokračovať vo vykonávaní plánu v oblasti
vzťahov EÚ – Afrika, ktorý bol prijatý na samite v roku 2014, a v prípravách na ďalší samit.
EÚ sa bude svojou nepretržitou činnosťou v úzkej spolupráci s Africkou úniou, regionálnymi
organizáciami a medzinárodnými partnermi snažiť predchádzať krízovým situáciám a riešiť
ich, prispievať k mieru a stabilite, zastaviť rastúci tok neregulárnej migrácie a bojovať proti
terorizmu. EÚ bude aj naďalej vykonávať regionálne stratégie a sprievodné akčné plány s
cieľom prispievať k bezpečnosti a rozvoju regiónu Sahel, Guinejského zálivu a Afrického
rohu.
Súčasťou týchto politických úvah bude prispôsobenie vzťahov EÚ s africkými, karibskými a
tichomorskými (AKT) krajinami po roku 2020 (po skončení platnosti Dohody z Cotonou)
týmto novým globálnym skutočnostiam a výzvam.
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Globálne výzvy budú aj naďalej zaujímať významné miesto v medzinárodnej agende v roku
2016 a 2017. Cieľom EÚ je dosiahnuť na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového
dohovoru OSN o zmene klímy (COP 21) v Paríži ambicióznu a záväznú dohodu o ochrane
klímy, ktorú bude musieť vykonávať tak EÚ, ako aj jej partneri. Príprava druhého akčného
plánu diplomacie v oblasti klímy sa bude musieť preskúmať vzhľadom na medzinárodné
dôsledky parížskej dohody. Pokiaľ ide o podporu energetickej bezpečnosti EÚ, bude dôležité
posúdiť vykonávanie vonkajších prvkov oznámenia o energetickej únii, ktoré schválila
Európska rada v marci 2015, najmä pokiaľ ide o podporu úsilia EÚ v oblasti diverzifikácie
prostredníctvom nástrojov zahraničnej politiky.
Ústrednými prvkami vonkajšej činnosti EÚ zostáva aj naďalej rozvojová politika a
spolupráca. EÚ bude pokračovať v práci na tom, aby bola jej rozvojová pomoc účinnejšia a
cielenejšia. EÚ pritom zintenzívni aj úsilie o prepojenie programov rozvojovej spolupráce EÚ
a členských štátov prostredníctvom spoločného programovania. EÚ a jej členské štáty budú
tiež pokračovať v úsilí o lepšie prepojenie svojich nástrojov a prostriedkov v oblasti
vonkajších vzťahov v súlade so zásadami komplexného prístupu EÚ.
Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 dohodnutý v New Yorku poskytne nový
globálny rámec pre úsilie o trvalo udržateľný rozvoj. Program troch predsedníctiev sa preto
sústredí na vykonávanie tohto programu, a to aj pokiaľ ide o interné vykonávanie v rámci EÚ
na príslušných fórach.
Politiky EÚ bude potrebné posudzovať v súlade s novými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja,
na základe mnohostranného prístupu. Pre vykonávanie cieľov programu trvalo udržateľného
rozvoja do roku 2030 je naďalej dôležitá aj podpora súdržnosti politík v záujme rozvoja. V
tejto súvislosti je taktiež dôležité preskúmať rozvojové nástroje a rokovať o vzťahoch EÚ –
AKT po roku 2020 (po skončení platnosti Dohody z Cotonou).
V kontexte viacerých a vleklých kríz s bezprecedentným počtom vysídlených ľudí bude EÚ aj
naďalej prispievať k účinnému poskytovaniu humanitárnej pomoci tým, ktorí sú zasiahnutí
konfliktmi, nestabilitou alebo prírodnými katastrofami. Impulzom pre inovačné prístupy a
oživenie kolektívnej zodpovednosti medzinárodného spoločenstva bude v tomto ohľade prvý
Svetový humanitárny samit, ktorý sa uskutoční v máji 2016.
Holandsko, Slovensko a Malta budú spolupracovať v Rade Európskej únie na spoločnom
záväzku, ktorý spočíva v zameraní sa na krajiny, ktoré majú perspektívu členstva, na
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susediace krajiny, ako aj na priľahlé regióny, a na strategických partnerov EÚ, pričom budú
podporovať opatrenia vysokej predstaviteľky a Komisie.
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