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Prioritete slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije

Ključne vsebine:
Odpornost in okrevanje Evropske unije, strateško avtonomna
Unija
Ključna naloga Slovenije v času predsedovanja Svetu EU bo krepitev odpornosti Unije
na krize, vključno z vprašanjem strateške avtonomije EU, ter okrevanje evropskega
gospodarstva, ki bo temeljilo na digitalnem in zelenem prehodu. V okviru prednostne
naloge odpornosti EU na krize se bo Slovenija še posebej posvetila pripravljenosti na
pandemije. V ospredju bosta izgradnja Evropske zdravstvene unije in krepitev
zmogljivosti EU za zagotavljanje razpoložljivosti zdravil in medicinskih pripomočkov.
Ustrezno pozornost bo Slovenija namenila krepitvi kibernetske odpornosti, zlasti na
kibernetske napade večjega obsega. Da bi spodbudili okrevanje evropskega
gospodarstva, si bo predsedstvo prizadevalo za čim hitrejši zaključek postopkov
potrjevanja nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Na področju zelenega
prehoda in podnebnih sprememb želi predsedstvo doseči čim večji napredek pri
sprejemanju energetsko-podnebne zakonodaje za uresničitev ambicioznejšega cilja
EU glede zmanjšanja toplogrednih plinov za 55 % do leta 2030. Pri digitalni preobrazbi
bo v ospredju urejanje digitalnih storitev in digitalnih trgov, katerega namen je
vzpostavitev globalnih standardov na področju regulacije spletnih platform. Prednostne
naloge vključujejo tudi razvoj etične in človeku prijazne umetne inteligence.

Konferenca o prihodnosti Evrope
Večji del Konference o prihodnosti Evrope, ki se je uradno začela 9. maja 2021, njen
zaključek pa je predviden spomladi leta 2022, bo potekal v času slovenskega
predsedovanja. Predsednik vlade Janša bo v času predsedovanja kot predstavnik
Sveta del predsedstva konference, s čimer bo Slovenija zagotavljala ustrezno vlogo
Sveta EU oziroma držav članic v razpravi. Namen konference, vodene v tesnem
sodelovanju treh glavnih institucij EU, je razprava z državljani, v katero so poleg
institucij EU vključeni tudi nacionalni parlamenti in drugi zainteresirani deležniki.
Razprave o prihodnosti Evrope bodo potekale med plenarnimi zasedanji konference,
na okroglih mizah državljanov in nacionalnih posvetovanjih v posameznih državah
članicah. Slovenija bo v tem okviru organizirala niz dogodkov z visoko mednarodno
udeležbo, namenjenih široki in vključujoči razpravi o poglavitnih vprašanjih prihodnjega
razvoja EU. Razpravi o prihodnosti Evrope bo namenjen tudi 16. blejski strateški forum,
in sicer z razpravo voditeljev o poglavitnih strateških izzivih za Evropo, razpravo o
vprašanjih dosedanjega in prihodnjega razvoja evropskih vrednot, ki predstavljajo
temelj medsebojnega sodelovanja in razumevanja skupnih izzivov, in razpravo o
zamislih glede priložnosti onkraj danih okvirov delovanja EU. K predstavitvi razmišljanj
o prihodnjih priložnostih bomo povabili tudi nekatere najvidnejše nekdanje evropske
voditelje, ki so odločilno zaznamovali razvoj evropske politike v zadnjih tridesetih letih.
Stičišče izmenjave mnenj na različnih ravneh je posebna večjezična digitalna
platforma, ki državljanom in državljankam EU omogoča izmenjavo zamisli in stališč o
prihodnosti Evrope. Ključni element je kakovostna razprava z državljani (še posebej z
mladimi) o tem, kakšno Unijo si želijo. Skupna izjava, ki so jo marca letos podpisali
predsedniki vseh treh institucij, predstavlja okvir za vsebinske razprave na konferenci.
Poudarek bo na razpravi o prihodnosti ključnih skupnih politik EU, izhodu iz aktualne
krize in večji odpornosti na prihodnje izzive.
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Unija evropskega načina življenja, vladavine prava in enakih
meril za vse
Na podlagi letnega poročila Evropske komisije o vladavini prava bo Slovenija v Svetu
EU vodila letni dialog, in sicer splošno razpravo o stanju vladavine prava v EU ter
razpravo o posameznih državah članicah. Letni dialog o vladavini prava bomo vodili v
smer, ki države članice povezuje v skupnost evropskih vrednot. Slovenija bo
spodbujala kulturo vladavine prava in si v konstruktivnem dialogu prizadevala za boljše
razumevanje različnih sistemov v državah članicah. Slovensko predsedstvo verjame,
da dobro razumevanje ustavnopravnih, socialnoekonomskih, političnih, zgodovinskih
ter vseh drugih sorodnosti in razlik med članicami lahko pripomore h krepitvi vladavine
prava v EU. K razpravi o vladavini prava bi lahko pripomogla tudi ustanovitev
Evropskega inštituta za ustavno demokracijo, v okviru katerega bi povezali
strokovnjake iz vseh članic EU.
Slovensko predsedstvo bo posebno pozornost posvetilo pomenu ohranjanja
evropskega načina življenja, ki je vse prej kot samoumeven in temelji na spoštovanju
osebnega dostojanstva, svobode in temeljnih pravic, pa tudi na upoštevanju pravil in
izpolnjevanja obveznosti. Prav to EU omogoča dober gospodarski in splošni družbeni
razvoj ter visoko stopnjo socialne varnosti. Slovenija bo opozorila tudi na nujnost
soočenja z negativnimi demografskimi trendi v EU.

Verodostojna in varna Evropska unija, sposobna zagotavljati
varnost in stabilnost tudi v svoji soseščini
Slovensko predsedstvo bo ob vodilni vlogi visokega predstavnika Unije za zunanje
zadeve in varnostno politiko prispevalo k učinkovitemu uveljavljanju interesov in
vrednot EU v svetu. Na področju zunanjih odnosov EU bosta osrednji prednostni nalogi
zlasti krepitev transatlantskih odnosov, tako pri aktivnostih v evropski soseščini kot
na področju globalno pomembnih tematik, ter podpora državam na Zahodnem
Balkanu pri približevanju evroatlantskim povezavam. Slovenija bo Svet EU vodila v
smeri nadaljevanja procesa širitve EU, skladno s prenovljeno širitveno metodologijo, in
krepitev evropske perspektive držav v regiji. Še posebej si bo prizadevala za
okrevanje gospodarstev v državah Zahodnega Balkana. Delovala bo tudi pri
krepitvi odpornosti regije, med drugim na področju kibernetske varnosti, za izboljšanje
povezljivosti, implementacijo zelene agende in za zagotavljanje pozitivne perspektive
za mlade. Temu bo namenjeno srečanje na neformalnem vrhu EU-Zahodni Balkan,
ki bo potekalo v Sloveniji.
Slovenija bo v času predsedovanja v središče prizadevanj postavila tudi krepitev
varnosti EU, ki je pogoj za uspešno prihodnost in blagostanje. Tu je izjemnega pomena
schengenski režim, ki je temeljna vrednota EU in vpliva na kakovost življenja
Evropejcev, zato bosta pomembna vzpostavitev trdnejšega, bolj robustnega in na
izzive pripravljenega schengenskega območja ter njegovo celovito delovanje. Za
zagotavljanje učinkovitejšega obvladovanja migracijskih pritiskov si bo Slovenija
prizadevala za napredek v pogajanjih o novem paktu o migracijah in azilu ter za
okrepitev vloge EU na področju zunanje razsežnosti migracij.
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