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Spoštovane udeleženke in udeleženci,
v veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim v imenu slovenskega
predsedstva Svetu EU.
Naj najprej poudarim, da si Slovenija želi in upa, da bomo v
naslednjih mesecih dobro sodelovali in s skupnimi napori,
strpnim dialogom in širokim konsenzom uspešno odgovorili na
izzive pred nami.
Medparlamentarno

sodelovanje

in

medparlamentarna

diplomacija sta pomembni dimenziji usklajevanja na področju
evropskih zadev. Tega se zavedam kot dolgoletni nekdanji
poslanec. Prav tako se kot minister zavedam pomena dobrega
dialoga s poslanci. Hkrati se zavedam tudi pomena dobrega
sodelovanja

med

nacionalnimi

parlamenti

in

Evropskim

parlamentom. Zato se bom zavzemal za to, da bo pri
usklajevanju odzivov Unije na prihodnje izzive slišan tudi glas
Konference odborov parlamentov za evropske zadeve oziroma
nacionalnih parlamentov, ki jih zastopate.
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Naj

na

kratko

predstavim

ključne

prednostne

naloge

predsedovanja Slovenije Svetu EU, strnjene v štiri krovne
vsebinske skupine.
Prva prioriteta je posvečena

odpornosti in okrevanju

Evropske unije ter prizadevanjem za doseganje njene
strateške avtonomije.
Glavni cilj Slovenije v času predsedovanja je krepitev
odpornosti Unije. Naš cilj je prispevati k učinkovitejšemu odzivu
na različne krizne situacije, ki presegajo zmogljivosti posameznih
držav članic oziroma imajo pomembne čezmejne učinke.
Osredotočamo se zlasti na dve področji: (1) odpornost v času
pandemije in (2) kibernetsko odpornost.
Da bi okrepili odpornost Unije na pandemije in druge nevarnosti
za zdravje njenih državljank in državljanov, bomo posebno
pozornost namenili oblikovanju evropske zdravstvene unije,
kjer bomo nadaljevali delo v zvezi s ključnimi zakonodajnimi
dokumenti. Naš cilj je njihovo sprejetje do konca leta.
Poudarjamo, da je treba okrepiti strateško avtonomijo Unije. V
zvezi s tem bomo začeli razpravo o ustanovitvi novega
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evropskega organa za pripravljenost in odzivanje na izredne
zdravstvene razmere – HERA. Pričakujemo ambiciozen
predlog Komisije jeseni.
Slovensko predsedstvo posebno pozornost namenja krepitvi
kibernetske odpornosti in odzivanju na kibernetske krize
večjega obsega. V ospredju našega dela bo prenova direktive
za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih
sistemov v Uniji; vidimo jo kot temelj evropske kibernetske
odpornosti.
Slovenija

nadaljuje

z

delom

za

okrevanje

evropskega

gospodarstva, ki temelji na zelenem prehodu in digitalni
preobrazbi. V ospredju je učinkovito izvajanje instrumenta Next
Generation EU ter mehanizma za okrevanje in odpornost.
Prvih 12 nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost je bilo
potrjenih že prejšnji teden. Pričakujemo, da bomo drugo skupino
načrtov potrdili še v tem mesecu.
V okviru zelenega prehoda je poudarek na podnebnoenergetskem svežnju „Pripravljeni na 55“. Začeli bomo
pogajanja

o

tem

pravkar

predstavljenem

obsežnem

zakonodajnem svežnju. Zaradi njegove večsektorske narave
bomo v različnih sestavah Sveta vodili uravnoteženo razpravo o
vseh njegovih elementih.
3

Pospešena digitalna preobrazba je ključni element evropskega
okrevanja. Slovensko predsedstvo se osredotoča na urejanje
digitalnih storitev in digitalnih trgov.
Med prednostmi nalogami poudarjamo umetno inteligenco, kjer
je Slovenija tradicionalno zelo ambiciozna. Poudarek je na
horizontalnem t. i. »aktu o umetni inteligenci«, ki formalno
opredeljuje sisteme umetne inteligence in vzpostavlja splošni
okvir za nadaljnje urejanje tega področja.
Prednostne naloge vključujejo tudi digitalno suverenost Unije.
Slovensko predsedstvo si prizadeva predvsem za spodbujanje
pretoka podatkov v Uniji in med sektorji v skladu z jasnimi in
poštenimi pravili za dostop do podatkov, njihovo shranjevanje in
ponovno uporabo. Nadaljujemo delo za sprejetje akta o
upravljanju podatkov in začenjamo z delom na novo
predstavljenem aktu o podatkih.
Digitalizacija je pomemben del razprav, ki potekajo v okviru
Konference o prihodnosti Evrope. Konferenca se tudi sicer
ukvarja z vsemi aktualnimi vsebinami, pomembnimi za življenje
v Uniji.
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Deklaracija, ki so jo marca letos podpisali Svet, Parlament in
Komisija, določa vsebinska področja in cilje konference.
Slovenija bo pri organizaciji razprav in vodenju konference igrala
dejavno vlogo. Veselimo se priložnosti, ki bodo vsem
državljanom in zainteresiranim deležnikom omogočile, da se
pridružijo razpravi ter predstavijo svoje predloge za prihodnost
evropskega projekta.
Razpravi o prihodnosti Evrope bomo posvetili 16. blejski
strateški forum, ki je ena najpomembnejših mednarodnih
konferenc v srednjeevropski regiji. V njenem okviru bodo
evropski voditelji govorili o glavnih strateških izzivih za Evropo ter
razpravljali o aktualnih vprašanjih in prihodnjem razvoju
evropskih vrednot, ki so temelj medsebojnega sodelovanja in
razumevanja skupnih izzivov.
Te razprave so pomembne tudi v kontekstu naše tretje prioritete,
ki se nanaša na Unijo evropskega načina življenja, vladavine
prava in enakih meril za vse.
Slovensko predsedstvo bo vodilo razprave na temo krepitve
vladavine prava kot temeljne skupne vrednote in si prizadevalo
za ohranjanje evropskega načina življenja.
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Na področju vladavine prava bo predsedstvo iskalo sinergije med
različnimi mehanizmi Unije.
Slovenija bo nadaljevala z obravnavo drugega letnega poročila
Evropske komisije o vladavini prava, in sicer v obliki dveh
razprav – splošne o stanju v EU in specifične za pet držav
članic. S tem želimo prispevati k boljšemu razumevanju in bolj
usklajenim pogledom na vladavino prava kot našo skupno
vrednoto.
Delovali bomo povezovalno in sledili smernicam objektivnosti,
nepristranskosti in enake obravnave vseh držav članic v
konstruktivnem duhu, kar bi moralo prispevati h krepitvi
medsebojnega zavedanja in zaupanja med državami članicami
in institucijami Unije.
Slovenija bo med predsedovanjem poudarjala varnost Unije.
Delovali bomo v smeri zagotavljanja verodostojnosti in
varnosti Unije, ki bo sposobne zagotavljati varnost in
stabilnost tudi v svoji soseščini. To je četrta vsebinska
prioriteta slovenskega predsedovanja.
V zvezi s tem je pomembno uresničevanje strategije za polno
delujoče in odporno schengensko območje.
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Slovenija si prizadeva za napredek v pogajanjih o paktu o
migracijah in azilu, predvsem z iskanjem političnega konsenza
za uveljavitev koncepta solidarnosti/odgovornosti. Zlasti želimo
dodatno okrepiti delo na področju zunanje razsežnosti
migracij. Podpiramo celovita partnerstva s tretjimi državami.
Menimo, da je pomemben stalen in okrepljen politični dialog na
visoki ravni v okviru evropske sosedske politike in prenovljenega
partnerstva z južnim sosedstvom. Poseben poudarek bo na
zahodnobalkanski migracijski poti.
Med prednostnimi nalogami zunanje politike je na prvem mestu
Zahodni Balkan. Slovenija bo 6. oktobra na Brdu pri Kranju
gostila vrh EU–Zahodni Balkan.
Naš načrt je osredotočen na socialno-ekonomsko okrevanje
regije. Slovenija bo spodbujala regionalno konvergenco z Unijo
in vključevanje regije v različna področja evropskih politik,
kot so infrastrukturna, prometna in energetska povezljivost,
raziskave in inovacije, razogljičenje, digitalizacija in kibernetska
odpornost. Posebej pomembno je zagotavljanje pozitivne
perspektive za mlade na Zahodnem Balkanu.
Posebno pozornost namenjamo verodostojnemu nadaljevanju
širitvenega procesa Unije – pospešitvi procesa in ponovni
potrditvi jasne evropske perspektive Zahodnega Balkana.
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Slovensko

predsedstvo

si

bo

prizadevalo

tudi

za

krepitev transatlantskih odnosov, tako pri dejavnostih v
evropski soseščini kot na področju globalno pomembnih tematik.

Spoštovani, naj v zaključku ponovim:
izzivov za prihodnost ne manjka in lahko vam zagotovim, da si
bo slovensko predsedstvo po najboljših močeh prizadevalo, da
bomo v naslednjih šestih mesecih dosegli čim večji napredek na
področjih, ki so pomembna tako za Evropsko unijo kot za njene
državljanke in državljane. Za to potrebujemo konstruktivno
sodelovanje prav vseh deležnikov.
Današnje srečanje za slovensko predsedstvo predstavlja zelo
pomembno obliko medinstitucionalnega povezovanja, ki nam bo
v naslednjih mesecih omogočilo, da najdemo prave, usklajene
odgovore za sedanje in prihodnje izzive. Odgovore, ki bodo v
dobro vseh evropskih državljank in državljanov. Odgovore, ki
bodo odraz slogana »Skupaj. Odporna. Evropa.«.
Hvala za vašo pozornost.
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ZAKLJUČEK PO RAZPRAVI
Spoštovani,
zahvaljujem se vam za vaša vprašanja in konstruktivno razpravo.
Vaša mnenja so za slovensko predsedstvo zelo pomembna in
veseli me, da se strinjamo glede ključnih vsebin, ki so pomembne
za okrevanje in nadaljnji razvoj Unije.
Kot sem že večkrat dejal, imate poslanke in poslanci pri
razpravah o rešitvah na prihodnje evropske izzive še posebej
pomembno vlogo, a tudi odgovornost, saj najbolj neposredno
zastopate interese državljank in državljanov. Z aktivnim
delovanjem pri sprejemanju zakonodaje nedvomno prispevate
velik delež k doseganju napredka pri ključnih politikah, ki jih
potrebujemo za nadaljnji razvoj Evrope.
Verjamem, da bomo s skupnimi prizadevanji in dobrim
sodelovanjem uresničili zadane cilje in našli odgovore na izzive,
ki jih prinaša prihodnost.
Hvala.
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