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Přijaty priority Tria předsednictví
Program předsednického tria (TRIO PRES) Nizozemska, Slovenska a Malty na období leden
2016 – červen 2017 vychází z rámce Strategické agendy pro Unii v čase změn, jež tvoří
přílohu závěrů Evropské rady z června 2014. Program TRIO PRES je proto stejně jako
Strategická agenda rozdělen do pěti pilířů, v rámci kterých uvádí klíčové návrhy a otázky,
kterými se Rada bude v nadcházejícím období zabývat.
Unie zaměstnanosti, růstu a konkurenceschopnosti

TRIO PRES se zaměří na plné využití potencionálu vnitřního trhu včetně digitální oblasti,
posílení vhodného prostředí pro podnikání a vznik pracovních míst, investice, posílení
globální atraktivity EU a prohloubení hospodářské a měnové unie. V zájmu TRIO PRES bude
také téma ochrany životního prostředí a klimatické otázky, mj. vytváření podmínek pro
přechod k oběhovému hospodářství.
Unie, která dává prostor všem občanům a chrání je

TRIO PRES bude usilovat o udržení evropského sociálního modelu, investice v lidský kapitál,
boj s chudobou a sociálním vyloučením a ochranu unijních občanů. Dále se TRIO PRES
plánuje zasadit o genderovou rovnost a ekonomickou nezávislost a přijmout opatření pro
modernizaci vzdělávacích systémů a zprostředkování odborného vzdělávání a pracovních míst
pro mladé lidi. Podporovat bude i rozvoj celoživotního vzdělávání a inkluzivní vzdělávání pro
všechny.
Prioritou TRIO PRES budou systémy sociální ochrany. Pokračovat v diskusi hodlá TRIO
PRES v oblasti zdravotního stavu unijní populace, boje proti nepřenosným chorobám,
přístupu k inovativním a dostupným lékům a spolupráci mezi zdravotnickými systémy
členských států. Pozornost bude TRIO PRES věnovat rovněž zdravotní bezpečnosti, a to i
v zaměstnání.
V oblasti zdanění se TRIO PRES bude věnovat boji s daňovými úniky a podvody, erozi
daňových základů a přesouvání zisku a zlepšení výměny informací.
Budování energetické unie s politikou v oblasti klimatu zaměřenou do budoucnosti

V rámci energetiky bude TRIO PRES pokračovat v propojování energetických infrastruktur
posilováním regionální i mezinárodní spolupráce a ve zvyšování energetické bezpečnosti
prostřednictvím diverzifikace dodavatelů, zdrojů a cest. Práce budou pokračovat i na systému
správy energetické unie, energetické efektivnosti, cenách a obnovitelné energii.
TRIO PRES naváže na závěry konference COP 21 a zaměří se na provádění energetického
a klimatického balíčku 2030. Pro potřebu kontinuity v rámci mezinárodních jednání v oblasti
klimatu a energetiky TRIO PRES vytvoří týmy všech tří předsednictví po celou dobu TRIO
PRES.
Unie svobody, bezpečnosti a práva

V oblasti migrace se TRIO PRES zaměří na balíček k inteligentním hranicím a na provádění
kroků navržených ve sdělení Komise Evropská agenda pro migraci a v závěrech Evropské
rady z června a října. Cílem TRIO PRES bude také propojit migraci, bezpečnost a zahraniční
politiku. Bude rovněž usilovat o pokrok v jednáních o nové správě vnějších hranic a novém
evropském vízovém kodexu.

V rámci bezpečnosti se TRIO PRES zasadí o provádění obnovené strategie vnitřní
bezpečnosti EU, zaměří se i na kybernetickou bezpečnost, kybernetický zločin, korupci,
organizovaný zločin a obchodování s lidmi. Prioritní bude nadále i boj proti terorismu.
V agendě spravedlnosti bude TRIO PRES klást důraz na zlepšování stávajících nástrojů,
zvláště v oblasti procesních práv v trestním řízení, boje proti podvodům na finančních
zájmech EU, rodinného práva, e-justice, přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských
právech a balíčku o ochraně dat.
Unie jako silný hráč na globálním hřišti

Strategický význam bude TRIO PRES klást na proces rozšíření a pokrok ve vztazích se
západním Balkánem včetně hodnocení evropského nástroje sousedství. V boji proti terorismu
na globální úrovni se TRIO PRES bude řídit závěry Rady pro zahraniční věci z února.
V nadcházejícím období bude rovněž cílem další rozvoj Společné bezpečnostní a obranné
politiky (SBOP), posílení zprostředkující funkce Evropské obranné agentury, budování
kapacit jako součást podpory bezpečnosti a rozvoje a vytvoření strategického rámce pro
reformu bezpečnostního sektoru.
EU bude nadále usilovat o posílení spolupráce s USA v rámci obchodu, energetické
bezpečnosti, SBOP a ochrany dat. Prováděna bude strategie EU pro Střední Asii, cestovní
mapa EU pro Afriku a upraven bude rámec spolupráce s africkými, karibskými a
tichomořskými státy (post-Cotonou).
TRIO PRES bude jednat i o společném programování EU a členských států v rámci rozvojové
spolupráce a propojení zahraničních vztahů. V květnu 2016 se uskuteční první Světový
humanitární summit.
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