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Portugalsko predsedovanje Svetu Evropske unije, ki bo od januarja do junija 2021, se odvija v še  
posebej težkih časih, pri čemer pandemija covida-19 ter njene socialne in gospodarske  
posledice predstavljajo za EU in njene države članice izziv brez primere, ki zahteva odločno in  
celovito ukrepanje. 

Z našo vizijo, programom in finančnimi  
instrumenti želimo narediti korak naprej,  

zato bo naš slogan: 

„Čas je za ukrepanje:  
za pošteno, zeleno  

in digitalno okrevanje“.

Uvod
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Uvod
Prizadevali si bomo za tri glavne prednostne naloge:

Uresničevanje socialnega stebra 
Evropske unije kot ključnega elementa 
za zagotavljanje pravičnega in vključu-
jočega zelenega in digitalnega prehoda

Naloga predsedstva bo okrepiti zaupanje v evropski so-
cialni model in promovirati Unijo, ki temelji na skupnih 
vrednotah	solidarnosti,	približevanja	in	povezovanja	ter	ki	
je	zmožna	usklajeno	ukrepati,	da	bi	si	opomogla	po	krizi.
 
V zvezi s tem bomo izpostavili evropski steber socialnih 
pravic	pri	odzivu	na	socialno	razsežnost	krize	ter	kot	na-
čin	za	okrepitev	evropskega	socialnega	modela	in	njego-
ve zmogljivosti za prilagajanje podnebnim spremembam 
ter	digitalnim	in	demografskim	spremembam.
 
Podpirali bomo vzpostavitev evropske zdravstvene 
unije, pri čemer bomo okrepili zmogljivost za odziva-
nje na javnozdravstvene krize ter prizadevanja za iz-
delavo in distribucijo varnih cepiv, ki bodo dostopna 
po vsej Evropi in preostalem svetu.

II. 

 Spodbujanje okrevanja v Evropi z 
zelenim in digitalnim prehodom

Storili	 bomo	 vse,	 kar	 je	 v	 naši	 moči,	 da	 bi	 zagotovili	  
začetek	novega	cikla	 v	 tem	semestru,	 in	 sicer	 z	 začet-
kom	veljavnosti	večletnega	finančnega	okvira	za	obdob-
je 2021–2027 ter izvajanjem inovativnega sklopa orodij,  
ki	 bodo	 Evropi	 omogočila,	 da	 okreva	 in	 si	 okrepi	  
odpornost.	 Prednostni	 nalogi	 bosta	 odobritev	 in	  
izvajanje	nacionalnih	načrtov	za	okrevanje	in	odpornost.
 
Okrevanje mora biti trajnostno in inovativno. V ta  
namen bomo prednostno obravnavali izvajanje 
evropskega zelenega dogovora in zavez za zmanj-
šanje emisij v boju proti podnebnim spremembam  
ter krepitev energetskega prehoda, trajnostne  
mobilnosti in modrega (oceanskega) gospodarstva.
 
Prizadevali si bomo za pospešitev tehnološkega  
prehoda in spodbujanje vodilne vloge Evrope v digitalnem  
gospodarstvu	ter	na	področju	podatkov	in	povezljivosti	
na	podlagi	etičnih	vrednot.

I. Krepitev strateške avtonomije 
Evrope, ki je odprta v svet

Spodbujali bomo odprt enotni trg z visokimi socialni-
mi, delovnimi, okoljskimi in varnostnimi standardi, da bi  
komplementarnost	koristila	vsem	državam	članicam.
 
S tega vidika bomo zagovarjali avtonomijo Evrope na 
podlagi	 razvoja	 dinamične	 industrijske	 strategije,	 ki	
spodbuja evropske vrednostne verige ter posebno  
pozornost namenja krepitvi malih in srednjih podjetij 
(MSP),	vzpostavljanju	mrež	sodelovanja	pri	raziskavah	in	
inovacijah na evropski ravni in zagotavljanju, da se dostop 
do	evropskega	trga	pridobi	pod	poštenimi	in	pravičnimi	
pogoji	ter	ob	spoštovanju	vrednot	Unije.
 
Še naprej želimo krepiti prisotnost EU v sve-
tu, spodbujati multilateralizem in diverzificirati 
globalna partnerstva, zlasti z evropskim sosed-
stvom, Afriko, indijsko-pacifiško regijo in celotnim 
čezatlantskim območjem.

III. 

Naše predsedstvo bo dejavno pri  
doseganju	soglasja,	zmožno	bo	
prilagajati	se	okoliščinam	in	bo	
temeljilo	na	rezultatih.	Spodbujali	
bomo	dialog	med	državami	 
članicami	in	njihovo	enotnost,

SAJ LAHKO  
LE S SKUPNIMI  

MOČMI STOPIMO  
NA POT UPANJA,  

ZAUPANJA  
IN VERODOSTOJNOSTI.



Področja delovanja  
portugalskega predsedstva
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Področja delovanja portugalskega predsedstva
1 — Odporna Evropa 

Spodbujanje okrevanja, povezovanja in evropskih vrednot

Predsedstvo	 bo	 dejavno	 prispevalo	 k	 začetku	  
izvajanja	 novega	 večletnega	 finančnega	 okvira	 in	  
instrumenta Next Generation EU ter njegovega  
mehanizma	 za	 okrevanje	 in	 odpornost.	 Oboje	 odraža	
ambicijo Unije, da okreva po krizi ter zagotovi podlago 
za	trajnostno	rast	in	ustvarjanje	delovnih	mest.	V zvezi s 
tem bomo junija v Lizboni organizirali konferenco na 
visoki ravni o okrevanju, na kateri bomo razpravljali o 
gospodarskih in finančnih razmerah ob upoštevanju 
nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost.
 
Spodbujali	 bomo	 obsežnejše	 posvetovanje	 med	  
državami	članicami	o	izvajanju	nujnih	ukrepov,	ki	jih	nare-
kujejo zdravstvene razmere, da bi zagotovili prost pretok 
oseb	znotraj	EU,	ki	je	bistven	element	enotnega	trga.
 
Prizadevali si bomo za posodobitev evropske infrastruk-
turne politike in politike povezljivosti ter trgovinske, kme-
tijske in industrijske politike ter politike konkurence, da bi 
diverzificirali	 evropsko	proizvodnjo,	 zunanje	 dobavitelje	
in	svetovne	dobavne	verige	EU.	Ti	elementi	so	bistveni	
za	zmanjšanje	zunanje	odvisnosti	od	ključnega	blaga	 in	
tehnologij	ter	za	povečanje	prehranske	varnosti.
 
Posebno pozornost bomo namenili gospodarskim sek-
torjem,	ki	jih	je	kriza	najbolj	prizadela,	vključno	s	turizmom	
in	ustvarjalnim	sektorjem.
 
Spodbujali bomo krepitev evropskega gospodarstva, 
med drugim s poglabljanjem ekonomske in monetarne 
unije	(EMU)	v	vseh	njenih	razsežnostih.
 
Nadaljevali bomo ukrepanje v zvezi s procesom usklaje-
vanja	gospodarskih	in	fiskalnih	politik,	da	bi	podprli	vklju-
čujoče	okrevanje,	pa	tudi	pobude	v	okviru	bančne	unije	
in	unije	kapitalskih	trgov.
 
Izpostavili bomo vlogo politik ekonomske, social-
ne in teritorialne kohezije kot dejavnikov pri spod-
bujanju inovacij, podjetništva in konkurenčnosti, 
ki so odločilni za večjo konvergenco gospodar-
stev držav članic.
 

Pri razvijanju trdne industrijske strategije bomo pozor-
nost	namenili	spodbujanju	integriranih	in	čezmejnih	pro-
jektov, zlasti teritorialni koheziji, pa tudi razlikam v veli-
kosti	MSP	v	posameznih	državah	članicah.
 
Pomagali bomo okrepiti sistem kriznega upravljanja EU, 
da	bi	povečali	odpornost	in	usklajevanje	pri	odzivanju	na	
nesreče	in	zaščiti	kritične	infrastrukture.	To	bo	vključeva-
lo	zlasti	krepitev	mehanizma	Evropske	unije	na	področju	
civilne	zaščite	ter	izboljšanje	zmogljivosti	za	spremljanje	
nalezljivih	bolezni	in	odzivanje	nanje.
 
Odpornost EU temelji tudi na zagovarjanju njenih 
temeljnih vrednot. V zvezi s tem bomo spodbu-
jali obrambo ter utrjevanje pravne države in de-
mokracije, boj proti vsem oblikam diskriminacije, 
pluralnost medijev in boj proti dezinformacijam.
 
Predsedstvo bo posebno pozornost namenilo boju pro-
ti	terorizmu	in	sovražnemu	govoru,	ki	sta	medsektorska	
pojava	 ter	 vplivata	 na	 vsakogar	 in	 ogrožata	 temeljne	
evropske	vrednote.
 
Nadaljevali bomo ukrepanje v zvezi s pogajanji o novem 
paktu o migracijah in azilu, da bi dosegli celovit in inte-
griran	evropski	pristop,	ki	bi	odražal	uravnoteženo	vizijo	
med	preprečevanjem	nezakonitega	priseljevanja,	spod-
bujanjem	trajnostnih	poti	zakonitih	migracij	in	vključeva-
njem	priseljencev	ter	s	tem	spodbujal	varstvo	človekovih	
pravic.	 Sodelovanje	 z	 državami	 izvora	 in	 tranzita	 je	 bi-
stven	del	tega	pristopa.
 
Predsedstvo si bo kar najbolj prizadevalo zagotoviti, da 
bo	 konferenca	 o	 prihodnosti	 Evrope	priložnost	 za	 raz-
pravo	 institucij,	 državljanov	 in	 državljank	 o	 usmeritvah	
in rezultatih evropskih politik, v njenem okviru pa se bo 
skušalo	 najti	 najboljše	 načine	 za	 napredek	 v	 procesu	
evropskega	 povezovanja	 ter	 izpolnjevanje	 pričakovanj	
državljanov	in	državljank.
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EU	 mora	 imeti	 vodilno	 vlogo	 v	 svetu	 na	 področju	  
podnebnega	 ukrepanja,	 pri	 čemer	 mora	 povečati	  
sposobnost	prilagajanja	na	učinke	podnebnih	sprememb	
ter	spodbujati	konkurenčne	prednosti	 razogljičenega	 in	
odpornega	 gospodarskega	modela.	 Predsedstvo	 bo	 v	
ta namen marca organiziralo konferenco o podnebnih 
spremembah, aprila pa konferenco o „zelenem vodiku“ 
(iz obnovljivih virov energije) v energetskem prehodu,  
ki	bosta	potekali	v	Lizboni.
 
Z namenom trajnostnega okrevanja gospodarstva 
bomo prednostno obravnavali izvajanje evropskega  
zelenega	 dogovora.	 Podprli bomo vsa prizadeva-
nja, da bi Evropa do leta 2050 postala prva ogljično  
nevtralna celina, kar je cilj evropskih podnebnih  
pravil. V zvezi s tem je bistveno zagotoviti skupno 
zavezo za zmanjšanje emisij CO2 za najmanj 55 % do 
leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.
 
Energetski prehod, ki je bistven za doseganje  
dolgoročnih	 ciljev	 EU,	 zahteva	 mobilizacijo	 znatnih	  
javnih	 in	 zasebnih	 naložb.	 Spodbujali	 bomo	 zasnovo	 in	
uporabo	finančnih	 instrumentov,	ki	 spodbujajo	njegovo	  
izvajanje,	pri	čemer	bomo	v	celoti	izkoristili	možnosti,	ki	jih	 
ponuja	 Evropska	 investicijska	 banka	 (EIB).	 Zlasti	 bomo	
prednostno obravnavali pobude za zagotovitev, da  
se	 bodo	 pri	 odločitvah	 o	 zasebnih	 naložbah	 ustrezno	
upoštevali	okoljski	in	socialni	vidiki.
 

Kar	 zadeva	 okoljsko	 pravično	 obdavčitev,	 bi	 morala	  
biti	 davčna	 politika	 v	 skladu	 s	 Pariškim	 sporazumom	
usklajena	 s	 ciljem	 razogljičenja,	 kar	 bi	 olajšalo	 prehod	
na	 konkurenčno	 in	 ogljično	 nevtralno	 gospodarstvo	
ter	 spodbudilo	 trajnostno	 rast,	 krožno	 gospodarstvo	  
in modro (oceansko) gospodarstvo, pa tudi inovacije in 
zanesljivo	oskrbo	z	energijo.
 
Predsedstvo si bo prizadevalo za nadaljnje ukrepanje  
na	 podlagi	 različnih	 evropskih	 instrumentov,	 ki	 usmer-
jajo	 podnebno	 ukrepanje,	 vključno	 s	 strategijo	 EU	 za	  
prilagajanje podnebnim spremembam, pobudami, ki so 
del	akcijskega	načrta	za	krožno	gospodarstvo,	strategijo	
za	kemikalije	in	strategijo	EU	za	gozdove.
 
Konvencija	 županov	 za	 podnebje	 in	 energijo	 je	 eden	
najvidnejših	 primerov	 vključenosti	 lokalnih	 oblasti	 v	  
podnebno ukrepanje, saj sprejema prostovoljne zaveze 
za	doseganje	in	celo	preseganje	zastavljenih	ciljev.
 
Spodbujali bomo inovacije, digitalizacijo in trajnostno 
upravljanje	naravnih	virov	podeželskega	sveta	ter	pred-
nostno obravnavali nadaljevanje pogajanj o reformi  
skupne	kmetijske	politike.
 
Z organizacijo konference na visoki ravni o  
trajnostnih oceanih, ki bo junija na Azorih, bomo 
spodbujali ohranjanje in trajnostno rabo virov  
oceanov in morij. Posebno pozornost bomo  
namenili razvoju modrega gospodarstva, celostni  
pomorski	politiki	in	izvajanju	skupne	ribiške	politike.

2— Zelena Evropa

Spodbujanje vodilne vloge EU pri podnebnem ukrepanju
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Prednostno bomo obravnavali pobude, ki prispevajo k 
pospešitvi digitalnega prehoda kot gonila gospodar-
skega okrevanja ter spodbujajo vodilno vlogo Evrope 
na	področju	digitalnih	 inovacij	 in	digitalnega	gospodar-
stva.	V	 zvezi	 s	 tem bi bilo treba pozornost nameniti 
splošnemu razvoju digitalnih znanj in spretnosti, da 
bi se delavci in delavke lahko prilagodili novim proi-
zvodnim procesom (delo na daljavo), digitalni preo-
brazbi podjetij in digitalnim platformam, področjem 
e-trgovanja, e-plačil in e-obdavčitve, spodbujanju 
zdravja in preprečevanja bolezni ter učenju na da-
ljavo na področju izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja.
 
Spodbujali bomo nove digitalne rešitve in strategije za 
zeleni	 prehod	 na	 področjih	 zdravja,	 raziskav	 in	 inovacij,	
industrijske	lastnine,	pravosodja	in	mobilnosti.
 
Spodbujali bomo tudi boljši dostop do kakovostnih po-
datkov in informacij ter njihovo izmenjavo, da bi olajšali 
življenje	 državljanov	 in	 državljank,	 zlasti	 z	 oblikovanjem	
evropske	digitalne	identitete.
 
Država	bi	morala	biti	zgled	na	tem	področju,	in	sicer	z	bolj	
prilagodljivo	javno	upravo,	ki	bo	bližje	državljanom	in	dr-
žavljankam	ter	podjetjem	in	sposobna	zagotavljati	boljše	
storitve	zanje.	Zato	bomo	spodbujali	 izvajanje	najboljših	
digitalnih praks, da bi posodobili javno upravo, tudi z upo-
rabo	umetne	inteligence.	V	zvezi	s	tem	bomo	organizirali	
srečanje	ministrov	in	ministric	za	javno	upravo.	Spodbu-
jali bomo forum Mednarodne telekomunikacijske zveze 
(ITU) o „dostopni Evropi – informacijskih in komunikacij-
skih tehnologijah (IKT) za vse“, ki bo marca v Lizboni, pri 
čemer	bomo	prednostno	obravnavali	digitalno	vključe-
nost	evropskih	državljanov	in	državljank.
 
Posebno pozornost bomo namenili posodobitvi lokalne 
uprave in pri tem izpostavili vlogo digitalizacije pri razvoju 
„pametnih	mest“.
 

Zavzemali se bomo za evropsko vizijo digitalnega razvo-
ja,	ki	bo	vključevala	vse	akterje	v	digitalnem	ekosistemu	in	
odražala	vse	razsežnosti	digitalne	preobrazbe,	vključno	s	
potrebnim nadaljnjim ukrepanjem na podlagi bele knji-
ge	o	umetni	 inteligenci.	V	zvezi	s	tem	bomo	zagovarjali	
tehnologijo,	ki	deluje	za	ljudi,	ter	pravično	in	konkurenčno	
gospodarstvo,	ki	v	celoti	spoštuje	vrednote	demokratič-
ne,	odprte	in	trajnostne	družbe.
 
Spodbujali bomo celovito strategijo za digitalno sode-
lovanje,	usklajeno	s	cilji	Združenih	narodov	za	trajnostni	
razvoj	do	leta	2030,	pri	čemer	bomo	poudarili	vlogo	EU	
kot globalnega akterja ter reference v smislu etike in za-
upanja.	Predsedstvo	bo	v	zvezi	s	tem	skupaj	z	Evropsko	
komisijo marca v Portu soorganiziralo digitalni dan, nato 
pa	junija	v	Lizboni	digitalno	skupščino,	na	katerih	bo	pro-
movirana	deklaracija	o	digitalni	demokraciji,	ki	bo	služila	
svojemu	namenu.
 
Okrepili bomo evropsko podjetništvo z vzpostavitvijo 
evropske podjetniške strukture in spodbujanjem stan-
darda	EU	za	zagonska	podjetja	v	državah	članicah.
 
Osredotočili se bomo na strateško vzpostavitev 
evropske platforme za vnos podatkov, ki bo teme-
ljila na podmorskih kablih, zlasti za povezave med 
Evropo, Afriko in Južno Ameriko, da bi prispevali k 
večji evropski digitalni avtonomiji ter pri tem pove-
zali infrastrukture in podatke. Predsedstvo bo junija 
v Sinesu uradno odprlo kabel EllaLink, ki bo povezal 
Evropo, Afriko in Južno Ameriko.
 
Kot del nove strategije EU za varnostno unijo bomo 
ustvarili pogoje za izvajanje interoperabilnosti informa-
cijskih	sistemov	kot	orodja	za	policijsko	sodelovanje.
 
Prednost	bomo	namenili	tudi	spodbujanju	konkurenčne-
ga	vesoljskega	sektorja,	ki	je	vključen	v	gospodarstvo,	ter	
čim	večji	uporabi	vesoljskih	podatkov	in	tehnologij	s	stra-
ni podjetij in javnih politik

3— Digitalna Evropa 

Pospeševanje digitalne preobrazbe za državljane in podjetja
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EU mora izboljšati in okrepiti svoj socialni model, pri 
tem	 pa	 državljanom	 in	 državljankam	 dati	 zaupanje,	 da	  
okrevajo	 po	 krizi	 ter	 začnejo	 podnebno	 in	 digitalno	  
preobrazbo,	 pri	 tem	 pa	 zagotoviti,	 da	 nihče	 ne	 bo	  
zapostavljen.	 Na	 socialne	 posledice	 pandemije	 se	  
bo	 lahko	 odzvala	 le	 močnejša,	 pravičnejša	 in	 bolj	  
vključujoča	 socialna	 Evropa,	 ki	 bo	 zagotavljala	  
medgeneracijsko	 ravnotežje,	 prihodnost	 mladih	  
Evropejcev	in	Evropejk	ter	blaginjo	za	vse.
 
Evropski steber socialnih pravic mora imeti  
konkreten pomen v življenju državljanov in 
državljank.
 
Socialni	 vrh	 v	 Portu,	 ki	 bo	maja,	 bo	 dal	 politični	 zagon	  
izvajanju evropskega stebra socialnih pravic in njegove-
ga	 akcijskega	 načrta,	 s	 poudarkom	 na	 njegovi	 osrednji	
vlogi pri okrevanju Evrope ter pri prilagajanju podnebne-
mu,	digitalnemu	in	demografskemu	prehodu.	To	bo	tudi	 
priložnost	 za	 okrepitev	 dialoga	 s	 socialnimi	 partnerji	  
ter	državljani	in	državljankami.
 
Socialni	 vrh	 bo	 odločilen	 moment	 portugalskega	  
predsedstva	z	dvema	ključnima	dogodkoma:	konferen-
co	na	visoki	ravni	s	široko	udeležbo	ter	srečanjem	vodi-
teljev in voditeljic na povabilo predsednika Evropskega 
sveta.	 Na vrhu bo posebna pozornost namenjena  
področjem zaposlovanja, enakih možnosti, vključe-
vanja, socialne zaščite in zdravja.
 

Maja bomo z organizacijo konference na visoki ravni o 
digitalnem	 izobraževanju	 spodbujali	 razpravo	o	 krepitvi	
pripravljenosti	državljanov	 in	državljank	za	digitalni	 izziv.	
Druge pomembne teme bodo prihodnost dela, dostojno 
delo,	pogajanja	o	direktivi	o	ustreznih	minimalnih	plačah	
ter spodbujanje razvoja primernih znanj in spretnosti za 
sodobno	in	digitalno	gospodarstvo.
 
Zavzeli bomo medsektorski pristop k enakosti spolov 
ter	politikam	za	boj	proti	diskriminaciji,	revščini	in	socialni	 
izključenosti,	vključno	s	posebnim	varstvom	za	ranljivejše	
skupine.
 
Spodbujali bomo okrepljeno sodelovanje  
med državami članicami na področju zdravja s  
podpiranjem ukrepov, ki so potrebni za poveča-
nje zmogljivosti zdravstvenih služb z namenom  
odzivanja na grožnje za javno zdravje. Izpostavili 
bomo tudi vlogo EU na področju globalnega zdravja.

4— Socialna Evropa 

Pospeševanje in krepitev evropskega socialnega modela



11

Odprtost Evrope v svet, njena zavezanost  
učinkovitemu multilateralizmu in njen geopolitič-
ni položaj v vlogi globalnega akterja, ki je vodilni  
igralec v zvezi z vsemi pomembnimi mednarodnimi cilji,  
zahtevajo celovito agendo in uravnoteženost  
v odnosu do drugih akterjev.
 
Zaradi pandemije je postalo še jasneje, da mora  
EU prevzeti vodilno vlogo pri odzivanju na svetovne  
krize	 in	 izredne	 razmere.	 Zagovarjali	 bomo	 evropsko	  
perspektivo,	 ki	 temelji	 na	 vrednotah	 in	 močnih	  
mednarodnih partnerstvih, da bi se spoprijeli s skupnimi 
izzivi.
 
Prizadevali si bomo za vodilno vlogo Evrope pri  
utrjevanju odprtega in na pravilih temelječega  
mednarodnega trgovinskega sistema, pri čemer 
bomo spodbujali trdno in pravično trgovinsko  
agendo, tako v okviru posodobitve Svetovne  
trgovinske organizacije (STO) kot pri prizadevanju za  
nove	dvostranske	ali	večstranske	trgovinske	sporazume,	 
pa	tudi	pri	učinkovitem	izvajanju	obstoječih.
 
Odnosi med EU in Afriko so osrednjega pomena, saj se 
obe strani zavedata, da je treba vzdrževati strateški  
dialog za reševanje svetovnih izzivov, najsi gre za mir  
in varnost, energetski prehod, trgovino, tokove  
prebivalstva ali zdravstvene krize, kot je ta, s kakršno 
se	 trenutno	 soočamo.	 Dejavno	 bomo	 sodelovali	 pri	  
pripravi in organizaciji šestega vrha EU-Afriška unija, da bi  
utrdili	 vzajemno	 koristno	 medcelinsko	 partnerstvo.	  
V zvezi s tem bomo dali poudarek zelenemu prehodu  
v Afriki, ki je bistvenega pomena za prihodnost  
zasebnega sektorja in ustvarjanje delovnih mest na tej  
celini,	 pa	 tudi	 za	 boj	 proti	 podnebnim	 spremembam.	  
Izpostavili bomo tudi sklenitev novega sporazuma o  
sodelovanju	z	afriškimi,	karibskimi	in	pacifiškimi	državami	
(naslednik	sporazuma	iz	Cotonouja).
 
Portugalska bo skupaj z Evropsko investicijsko  
banko (EIB) aprila v Lizboni organizirala forum na visoki  
ravni	o	zelenem	gospodarstvu	 in	zelenih	naložbah	med	
EU	 in	 Afriko.	 Razpravljali	 naj	 bi	 o	 krepitvi	 naložb	 med	  
celinama	s	posebnim	poudarkom	na	zelenih	naložbah	in	 
energetskem	prehodu.
 

Portugalsko predsedstvo bo visokega predstavnika  
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko  
(v	nadaljnjem	besedilu:	visoki	predstavnik)	podpiralo	pri	 
spodbujanju evropske zunanje agende, tako da si bo  
prizadevalo	 za	 prispevanje	 k	 izvajanju	 vseh	 tekočih	  
programov	 in	 načrtovanih	 dogodkov	 na	 področju	  
sosedske politike, vzhodnega partnerstva ter pri  
sodelovanju	Evrope	z	Afriko,	Azijo	in	Amerikama.
 
Prizadevali	 si	 bomo	 dati	 nov	 politični	 zagon	  
odnosom	 z	 južnim	 sosedstvom	 Sredozemlja,	 pa	 tudi	
nameniti	 pozornost	 izzivom,	 s	 katerimi	 se	 soočajo	  
latinskoameriške	 partnerice,	 in	 razvoju	 čeza-
tlantskih	 odnosov.	 V zvezi s tem bomo med  
portugalskim predsedovanjem storili vse, kar 
je v naši moči, da bi okrepili dialog z Združenimi  
državami, ki so strateški partner na vseh področ-
jih, da bi v celoti izkoristili potencial čezatlantskega  
partnerstva. Poudarek bi bilo treba nameniti  
varnostnemu in obrambnemu sodelovanju, krepitvi 
multilateralizma in podnebne agende, kateri bo koristila  
napovedana vrnitev ZDA k Pariškemu sporazumu, ter 
razvoju	gospodarskih	in	trgovinskih	odnosov.
 
Spodbujali bomo krepitev odnosov z Indijo z 
nadgraditvijo političnega dialoga in sodelovanja ter  
gospodarskega in trgovinskega sodelovanja.  
To bo vključevalo srečanje evropskih voditeljev in 
voditeljic z indijskim predsednikom vlade, ki bo maja 
v Portu na povabilo predsednika Evropskega sveta.
 
Portugalsko predsedstvo bo prednostno  
obravnavalo prihodnje odnose EU z Združenim  
kraljestvom, pri čemer se bo zavzemalo za  
celovito, pravično in uravnoteženo partnerstvo, ki bo  
spoštovalo interese Unije in njenih držav članic.
 
Pozornost bo treba nameniti tudi evropski varnostni  
in	 obrambni	 politiki	 ter	 sodelovanju	 med	 državami	  
članicami	 na	 teh	 področjih.	 Spodbujali	 bomo	 razmi-
slek o pomorski varnosti, ki bo temeljil na posodobljeni 
oceni	groženj	na	ustreznih	pomorskih	območjih,	kot	sta	  
Gvinejski	 zaliv	 in	 Atlantik.	 Predsedstvo	 bo	 maja	  
formaliziralo	vzpostavitev	atlantskega	centra	na	Azorih.
 

5— Evropa v svetu 

Spodbujanje Evrope, ki je odprta v svet



Izvajanje strateške agende
za obdobje 2019–2024
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I .     ZAŠČITA DRŽAVLJANOV IN DRŽAVLJANK TER SVOBOŠČIN

Splošne zadeve

Izvajanje strateške agende za obdobje 2019–2024

Portugalsko predsedstvo bo spodbujalo usklajevanje 
evropskega	 odziva	 na	 covid-19,	 da	 bi	 čim	 bolj	 zmanj-
šali	 posledice	 za	 življenje	 državljanov	 in	 državljank	 ter	  
zaščitili	 pravilno	 delovanje	 enotnega	 trga.	 Spodbujali 
bomo izmenjavo informacij in razvoj skupnih orodij za  
zagotavljanje	 odpornosti,	 konkurenčnosti	 in	 trajnostne	
rasti	Unije	po	pandemiji.
 
Predsedstvo bo dalo prednost prihodnjim odnosom  
EU	z	Združenim	kraljestvom,	pri	čemer	se	bo	zavzema-
lo	 za	 celovito,	 pravično	 in	 uravnoteženo	 partnerstvo,	
ki	 bo	 spoštovalo	 interese	Unije	 in	 njenih	 držav	 članic	 s	  
posebnim	poudarkom	na	zaščiti	državljanov	in	državljank.
 
Še naprej bomo namenjali pozornost različnim  
mehanizmom, vzpostavljenim za krepitev pravne  
države v Uniji, vključno z novim letnim poročilom,  
ki ga je objavila Evropska komisija, in tozadevno  
razpravo v Svetu. Maja bomo v Coimbri organizirali 
konferenco na visoki ravni o pravni državi.
 
Medsektorski prednostni nalogi bosta spodbujanje  
enakih	 možnosti	 in	 boj	 proti	 vsem	 oblikam	 diskrimi-
nacije	 na	 podlagi	 spola,	 rase,	 barve	 kože,	 etničnega	 ali	  
socialnega	 porekla,	 genetskih	 značilnosti,	 jezika,	 vero-
izpovedi	ali	prepričanja,	političnega	ali	drugega	mnenja,	
pripadnosti narodnostni manjšini, rojstva, invalidnosti, 
starosti	ali	spolne	usmerjenosti.
 
Prizadevali si bomo za cilj pristopa EU k Evropski  
konvenciji	 o	 človekovih	 pravicah,	 kot	 ga	 določa	  
Lizbonska pogodba, ter si prizadevali za revizijo strategije za  
izvajanje Listine o temeljnih pravicah in uredbe o  
ustanovitvi	Agencije	za	temeljne	pravice.	Nadalje	bomo	
ukrepali	 tudi	 na	 podlagi	 akcijskega	 načrta	 EU	 za	 boj	  
proti	rasizmu	za	obdobje	2020–2025.
 

Konferenca o prihodnosti Evrope bi morala  
omogočiti dejavno udeležbo evropskih državljanov 
in državljank, zlasti mladih. Morala bi biti vključujoča 
platforma, ki bi prispevala k razvoju srednjeročnih 
in dolgoročnih politik za reševanje sedanjih in  
prihodnjih izzivov.
 
Predsedstvo	 bo	 poudarjalo	 načeli	 subsidiarnosti	 in	
upravljanja	 na	 več	 ravneh	 s	 spodbujanjem	 sodelovanja	
regionalnih	 in	 lokalnih	akterjev,	da	bi	bili	bolj	 vključeni	v	
odločitve	 in	 politike	 ter	 prevzemali	 odgovornost	 zanje,	
in	sicer	ob	upoštevanju	raznolikosti	političnih	in	upravnih	
sistemov	v	državah	članicah.
 
Sodelovanje	 državljanov	 in	 državljank,	 zlasti	 mladih,	 je	
ključen	element	 razvoja	evropskega	projekta.	V	 zvezi	 s	
tem bomo poskrbeli za prepoznavnost zagona prihodnje 
evropske	solidarnostne	enote	junija	v	Viani	do	Castelo.
 
Na	 področju	 preprečevanja	 dezinformacij	 in	 boja	  
proti	 njim	 se	 bomo	 osredotočili	 na	 akcijski	 načrt	 za	
evropsko	demokracijo,	pri	čemer	si	bomo	prizadevali	za	 
razširjanje	pravočasnih,	preglednih	in	stvarnih	informacij	  
za	 krepitev	 družbene	 odpornosti	 ter	 zaupanja	  
državljanov	 in	 državljank.	 Posebno	 pozornost	 bomo	  
namenili	zunanjim	grožnjam	za	volilne	procese	v	Uniji	 in	
državah	članicah.
 
Predsedstvo si bo prizadevalo tudi za okrepitev  
zaupanja	 državljanov	 in	 državljank	 ter	 organizacij	  
v	sposobnost	Evrope,	da	se	odziva	na	hibridne	grožnje	  
in	kibernetske	izzive.
 
Prizadevali si bomo zagotoviti, da bo evropski  
statistični	 sistem	 ostal	 nepogrešljiva	 pomoč	 pri	  
odločanju,	 zlasti	 na	 področjih	 dobrega	 upravljanja	 in	  
trajnostnega razvoja, pa tudi pri obravnavanju potreb  
po	informacijah	v	zvezi	s	covidom-19.



14

Pravosodje in notranje zadeve

Predsedstvo bo dalo prednost novemu paktu o mi-
gracijah in azilu ter z njim povezanim pobudam, da 
bi vzpostavili učinkovit, odporen in zanesljiv skupni 
mehanizem za upravljanje migracij, ki bo varoval člo-
vekove pravice na podlagi pravične porazdelitve pri-
zadevanj in obveznosti.
 
Spodbujali bomo poglobitev partnerstev med EU ter dr-
žavami	izvora	in	tranzita	migrantov,	tudi	s	konstruktivnim	
dialogom o oblikovanju politike za spodbujanje zakonitih 
migracijskih poti, ki je trajnostna alternativa in upošte-
va	 cilj	 vključevanja	migrantov,	 zlasti	mladoletnikov	 brez	
spremstva.
 
Predsedstvo si bo prizadevalo za izvajanje izjave in ak-
cijskega	načrta	iz	Vallette	skupaj	s	spremljajočimi	regio-
nalnimi dialogi ter procesoma iz Rabata in Kartuma ter 
za nadaljnje ukrepanje na podlagi globalnih dogovorov o 
migracijah	in	beguncih.	V	Lizboni	bomo	organizirali	mini-
strsko	konferenco	o	migracijskih	tokovih.
 

Migracije, schengen in upravljanje meja

Predsedstvo bo prispevalo k razmisleku o prihodnosti 
schengenskega	 območja	 in	 se	 bo	 zavzemalo	 za	 ohra-
njanje	prostega	gibanja	 oseb	 v	Evropi.	Obenem	bomo	
nadaljevali	 razpravo	o	učinkovitem	nadzoru	naših	zuna-
njih	meja.	V	 ta	 namen	 je	 bistveno,	 da	 se	 začne	 izvajati	
novi	mandat	evropske	mejne	in	obalne	straže	(Frontex)	
z	ustanovitvijo	njegove	stalne	enote	 januarja	v	Lizboni.	
Pozornost bomo namenili tudi interoperabilnosti infor-
macijskih sistemov in izvajanju sistema vstopa/izstopa 
(SVI) ter Evropskega sistema za potovalne informacije in 
odobritve	(ETIAS).

Predsedstvo si bo prizadevalo za vzpostavitev ambicio-
znega	in	celovitega	sistema	EU	za	obvladovanje	nesreč,	
ki bo s poudarkom na solidarnosti in integraciji spodbujal 
večjo	 skupno	 odpornost	 pri	 odzivanju	 na	 izredne	 raz-
mere,	 vključno	 z	 repatriacijo	 državljanov	 in	 državljank,	
ki	so	obtičali	v	 tretjih	državah.	Prednost	bomo	namenili	
okrepitvi	 mehanizma	 Unije	 na	 področju	 civilne	 zaščite	
ter	vzpostavitvi	strateških	rezerv	osnovnih	potrebščin	in	
podpori posebnim vojaškim zmogljivostim, da bi omo-
gočili	hitrejše,	prožnejše	in	bolj	medsektorsko	odzivanje	
na	nesreče.
 

Obvladovanje nesreč in civilna zaščita

Prednostno se bodo obravnavali krepitev skupne  
pripravljenosti ter dodatni mehanizmi za solidarnost 
držav	 članic,	 povečanje	 zmogljivosti	 rescEU	 (Evrop-
ska	 civilna	 zaščita	 in	 evropske	 operacije	 humanitarne	  
pomoči)	in	obogatitev	mreže	znanja	za	evropsko	civilno	
zaščito.
 
Predsedstvo bo spodbujalo lokalno konzularno  
sodelovanje	 med	 državami	 članicami	 in	 delegacijami	  
EU	z	namenom	okrepitve	krizne	pripravljenosti.
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Policijsko	in	pravosodno	sodelovanje	je	ključen	element	
območja	svobode,	varnosti	in	pravice	v	Uniji,	ki	ga	je	treba	
še	naprej	razvijati.	Zaradi	novih	kriminalnih	pojavov,	zlasti	
v	 kibernetskem	 prostoru,	 in	 posledic	 covida-19	 mora-
mo okrepiti zmogljivost organov kazenskega pregona in  
pravosodnih	sistemov,	da	prepoznajo	grožnje	 in	ublaži-
jo	njihove	učinke,	še	posebej	za	najranljivejše.	Predsed-
stvo bo v zvezi s tem spremljalo pobude, ki izhajajo iz 
nove strategije za varnostno unijo, in prednost namenilo  
razvoju nove strategije notranje varnosti za EU, ki bo  
temeljila	 na	 preprečevanju	 ter	 zaščiti	 državljanov	 in	  
državljank,	njihovih	pravic,	svoboščin	in	jamstev.
 
Zagotovili	bomo	tudi	dokončanje	sedanjega	političnega	
cikla za boj proti hudim kaznivim dejanjem in organizira-
nemu	mednarodnemu	kriminalu	ter	začetek	naslednjega	
cikla,	 kar	 bo	 spodbudilo	 širok	 dialog	 z	 vsemi	 deležniki.	
Prednostna naloga bo izvajanje strategije EU za pravice 
žrtev	za	obdobje	2020–2025.
 
Glede	 na	 zapletenost	 izzivov	 na	 področju	 varnosti	 in	
pravosodja,	 ki	 jih	 predstavlja	 čezmejni	 kriminal,	 bodo	  
pomembna	 področja	 preprečevanje,	 usposabljanje,	
skupna analiza tveganja in izmenjava informacij, pa 
tudi	okrepljeno	sodelovanje	med	državami	članicami	 in	
evropskimi	agencijami	ter	s	tretjimi	državami.
 
Predsedstvo bo posebno pozornost namenilo 
preprečevanju terorizma in boju proti njemu. Ker 
gre za pojav, ki zadeva vsa področja, vpliva na vse 
in ogroža temeljne evropske vrednote, si bomo pri-
zadevali uveljaviti različne vidike evropskih pobud 
za boj proti terorizmu, vključno z oceno teroristične 
in ekstremistične grožnje. Posebna pozornost bo 
namenjena radikalizaciji in nasilnemu ekstremizmu 
različnih izvorov in usmeritev, vključno s spletnimi 
dejavnostmi. Na ta način bomo ustvarili spodbude 
in pogoje za usklajeno sodelovanje vseh akterjev, 
odgovornih za preprečevanje teroristične grožnje in 
boj proti njej.
 

Na področju sodelovanja v kazenskih zadevah in 
pri policijskem sodelovanju se bomo osredotočili  
na usklajevanje boja proti organiziranemu in  
čezmejnemu kriminalu, zlasti v zvezi s trgovino s 
prepovedanimi drogami, trgovino z ljudmi, kazni-
vimi dejanji zoper ženske in otroke, kibernetsko  
kriminaliteto, vključno s spolno zlorabo otrok,  
elektronskimi dokazi in kaznivimi dejanji iz  
sovraštva, pa tudi na sodelovanje in izmenjavo  
informacij o orožju in eksplozivih. V Lizboni bomo 
organizirali konferenco na visoki ravni o sodelova-
nju na področju kazenskega pregona med EU ter  
državami Bližnjega vzhoda in severne Afrike.
 
Prednostni nalogi bosta revizija uredbe o Europolu ter 
izvajanje	 akcijskega	 načrta	EU	 za	 preprečevanje	 pranja	
denarja	in	financiranja	terorizma.
 
Predsedstvo bo posebno pozornost namenilo uveljavitvi 
Evropskega	javnega	tožilstva.
 
Predsedstvo namerava nadalje razmisliti tudi o  
povezavah	 med	 čezmejnim	 organiziranim	 kriminalom	  
in	 ponarejanjem	 ter	 spremljati	 tekoče	 delo	 v	 zvezi	 z	  
okoljskim kriminalom, da bi se okrepilo policijsko in  
pravosodno	sodelovanje	na	teh	področjih.
 
Na	 področju	 pravosodnega	 sodelovanja	 v	 civilnih	  
zadevah bodo delo predsedstva usmerjali multilaterali-
zem in tesnejši odnosi z drugimi mednarodnimi forumi, 
kot so Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem 
pravu, Komisija ZN za mednarodno trgovinsko pravo ali 
Mednarodni	inštitut	za	unifikacijo	zasebnega	prava.
 
Predsedstvo bo pozornost namenilo tudi policijskemu 
delu	v	skupnosti	 in	spodbujanju	javne	varnosti,	vključno	
z varovanjem javnih prostorov ter varnostjo in nasiljem 
v	športu.

Policijsko in pravosodno sodelovanje

Pravosodje in notranje zadeve
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Predsedstvo namerava spodbujati uporabo novih tehno-
logij	na	področju	pravosodja,	ki	je	zaradi	covida-19	postala	
še	pomembnejša.	V	zvezi	s	tem	bomo	namenili	pozornost	
interoperabilnosti evropskih pravnih in pravosodnih siste-
mov	ter	informacijskih	sistemov	držav	članic.	Pomembna	
cilja bosta stabilno upravljanje e-CODEX kot digitalnega 
orodja	za	izboljšanje	sodelovanja	med	državami	članica-
mi	in	nadaljevanje	izvajanja	akcijskega	načrta	za	evropsko	
e-pravosodje	za	obdobje	2019–2023.
 

E-pravosodje ter pravice državljanov in državljank

Pravosodje in notranje zadeve

Varstvo ranljivih odraslih

Ranljivi	odrasli	se	soočajo	z	vse	večjimi	izzivi	 in	težavami	
pri	 uveljavljanju	 svojih	 pravic,	 zaščiti	 svojih	 interesov	 in	  
dostopu	 do	 pravnega	 varstva.	 Spodbujali	 bomo	  
razmislek	 o	 trenutnem	 stanju	 zaščite	 v	Uniji	 ter	 potrebi	  
po	 približevanju	 zakonodaje	 in	 medsebojnem	 prizna-
vanju	 odločb	 na	področju	 pravosodnega	 sodelovanja	 v	  
civilnih zadevah, pa tudi o uveljavljanju pravic v kazenskih  
postopkih.	Marca	bomo	v	Lizboni	organizirali	konferenco	
na	visoki	ravni	o	varstvu	ranljivih	odraslih.

Posebna pozornost bo namenjena uporabi umetne 
inteligence v pravosodnih sistemih in vprašanjem ci-
vilne	 odgovornosti,	 ki	 izhajajo	 iz	 njene	 uporabe.	 Aprila	
bomo v Lizboni organizirali konferenco na visoki ravni o 
e-pravosodju.
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II.       RAZVOJ NAŠE GOSPODARSKE OSNOVE: 
           EVROPSKI MODEL ZA PRIHODNOST

Ekonomske in finančne zadeve
Glavna prednostna naloga predsedstva bo izvajanje 
večletnega finančnega okvira in instrumenta Next 
Generation EU, vključno z odobritvijo nacionalnih 
načrtov za okrevanje in odpornost, ki so ključni za 
okrevanje evropskega gospodarstva. V zvezi s tem 
bomo junija v Lizboni organizirali konferenco na  
visoki ravni o okrevanju, na kateri bomo razpravljali o 
gospodarskih in finančnih razmerah ob upoštevanju 
nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost.
 
Zlasti	 pomembni	 so:	 mehanizem	 za	 okrevanje	 in	  
odpornost,	 ki	 bo	 podpiral	 nacionalne	 načrte	 za	 nalož-
be in reforme, opredeljene v skladu s prednostnimi  
nalogami	EU	in	priporočili	za	posamezne	države	za	vsako	
od	držav	članic;	 instrument	SURE	za	 začasno	podporo	
za	ublažitev	tveganj	za	brezposelnost	v	izrednih	razme-
rah;	strategija	trajnostnega	financiranja	in	z	njo	povezani	 
instrumenti, pa tudi program InvestEU, ki bo prispeval 
tudi k okrevanju gospodarstva ter doseganju ciljev za 
podnebni	in	digitalni	prehod.
 
Dejavno bomo sodelovali v evropskem semestru, ki 
usklajuje	 fiskalne	 in	 ekonomske	 politike	 držav	 članic;	
to	 bo	 ključnega	 pomena	 za	 gospodarsko	 in	 finančno	  
okrevanje ter za procese konvergence, kohezije in  
vključenosti	v	EU.
 
Prednostna naloga predsedstva je poglobitev ekonom-
ske	in	monetarne	unije	(EMU).	To	bo	vključevalo	pobude	
za	bančno	unijo,	zlasti	vzpostavitev	evropskega	sistema	
jamstva	 za	 vloge,	 in	 unijo	 kapitalskih	 trgov.	 Poglobitev	
EMU	 je	 bistvena	 za	 zagotovitev	 večje	 povezanosti	 in	  
odpornosti	 finančnega	 sektorja	 ter	 za	 ustvarjanje	  
alternativnih	 možnosti	 financiranja	 in	 kapitalizacije	 za	
podjetja,	pa	tudi	za	krepitev	evropske	konkurenčnosti	in	
mednarodne	vloge	eura.
 

Predsedstvo bo nadaljevalo delo v zvezi z akcijskim  
načrtom	 za	 carinsko	 unijo,	 da	 bi	 se	 v	 zvezi	 s	 tem	  
zagotovil	 močnejši	 okvir	 za	 zaščito	 državljanov	 in	  
državljank	 ter	 enotnega	 trga,	 pri	 čemer	 bo	 poudarilo	  
pomen	razvoja	okolja	enotnega	okenca	EU	za	carino.
 
Kar	 zadeva	 finančne	 storitve,	 bomo	 prispevali	 k	  
dokončnemu	 oblikovanju	 zakonodajnih	 pobud	 za	  
izboljšanje	 odpornosti	 finančnega	 sektorja;	 zlasti	  
pomembno je izvajanje novih standardov Baselskega  
odbora,	 ki	 dopolnjujejo	 sveženj	 reform	 po	 krizi 
iz	leta	2009.
 
V	zvezi	z	digitalnim	prehodom	v	finančnem	sektorju	se	
bomo zavzemali za pristop, ki spodbuja tehnološki ra-
zvoj	 in	 zagotavlja	 finančno	 stabilnost	 ter	 povezuje	 fi-
nančno	regulacijo	 in	nadzor,	konkurenco	 in	varstvo	po-
datkov.	Prednostno	bomo	obravnavali	pobude	v	zvezi	s	 
kriptoimetji,	 operativno	 odpornostjo	 finančnih	  
posrednikov	in	plačili.
 
Predsedstvo	 bo	 izzive	 evropskega	 obdavčevanja,	  
vključno	 z	 modelom	 za	 obdavčitev	 digitalnega	  
gospodarstva,	 obravnavalo	 v	 skladu	 z	 načeloma	  
pravičnosti	 in	 davčne	 učinkovitosti.	 Cilj	 je	 zagotoviti	  
pravično	 in	 enakopravno	 porazdelitev	 obdavčitve	 v	  
okviru zdrave konkurence ter krepitev mehanizmov 
dobrega	 upravljanja	 in	 svetovne	 davčne	 preglednosti,	  
pa	 tudi	 okrepiti	 boj	 proti	 davčnim	 goljufijam	 in	 utajam	
ter	 izogibanju	 davkom	 prek	 nekooperativnih	 jurisdikcij.	
Predsedstvo si bo prizadevalo ustvariti pogoje, da bi  
dosegli	 politični	 dogovor	 o	 reviziji	 pravil	 o	 razkrivanju	  
informacij	 v	 zvezi	 z	 davkom	 na	 prihodke	 za	 določena	
podjetja	 in	 panoge.	 Izvajali	 bomo	 akcijski	 načrt	 EU	 za	
preprečevanje	pranja	denarja	in	financiranja	terorizma.
 
Kar zadeva izvozne kredite, bo predsedstvo zagotovilo 
usklajevanje in sinergijo z mednarodnimi forumi, v katerih 
sodeluje	EU.
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Covid-19 je še bolj pokazal, kako pomembna  
sta enotni trg in trdna evropska industrijska  
strategija. Za povečanje evropske konkurenčnos-
ti je nujno okrepiti vse razsežnosti enotnega trga s 
posebnim poudarkom na MSP. Bistvena je tudi trdna 
industrijska	 politika	 z	 enakimi	 konkurenčnimi	 pogoji	 na	
svetovni	in	na	nacionalni	ravni.
 
Spodbujali bomo potrebne ukrepe za ponovno  
vzpostavitev in izboljšanje delovanja enotnega trga,  
zlasti	 z	 namenom	odprave	 neupravičenih	 ovir	 za	 pros-
ti	 pretok	 blaga	 in	 storitev.	 Spodbudili	 bomo	 tudi	 raz-
mislek	 o	 delovanju	 enotnega	 trga	 med	 krizami.	 Junija	
bomo v Lizboni organizirali sklepno zasedanje foruma o  
enotnem	trgu	(SIMFO).
 
Posebno pozornost bomo namenili spodbujanju  
digitalnih storitev na enotnem trgu, zlasti z aktom o  
digitalnih	storitvah.
 
Prednost bomo namenili novi evropski industrij-
ski strategiji, ki bo prispevala k močnim in okoljsko  
trajnostnim evropskim industrijam, ki temeljijo na 
inovacijah, dodani vrednosti, naložbah in zmanjša-
nju odvisnosti od tretjih držav, zlasti v zvezi s ključ-
nim blagom in tehnologijami. Predsedstvo bo v zvezi s 
tem v partnerstvu z Evropsko komisijo februarja v Bruslju  
organiziralo	dneve	industrije.
 

Enotni trg in industrijska politika

Konkurenčnost

Okrevanje evropskih vrednostnih verig bi bilo treba 
obravnavati v okviru perspektive gospodarske politi-
ke	na	vseh	treh	njenih	področjih	–	 industrija,	konkuren-
ca in trgovina –, moralo pa bi prispevati tudi h koheziji v  
Uniji	in	k	blažitvi	regionalnih	nesorazmerij,	tudi	z	izvajanjem	 
pomembnih projektov skupnega evropskega  
interesa,	 pri	 čemer	 bi	 zagotovili	 široko	 udeležbo	 držav	
članic,	 okrepitev	 položaja	 evropskih	 proizvajalcev	 in	  
pravično	porazdelitev	rezultatov.	Predsedstvo	si	bo	v	ta	
namen prizadevalo za koncept „industrijskih ekosiste-
mov“ in spodbujalo ustanavljanje evropskih grozdov, pri 
čemer	bo	izkoriščalo	sinergije	med	sektorji,	vrednostnimi	
verigami	 in	 državami	 članicami	 ter	 zbližalo	 proizvodnjo	
znanja,	 tehnologijo	 in	 podjetja	 in	 s	 tem	okrepilo	mrežo	
vozlišč	za	digitalne	inovacije.
 
Za to bo potreben nov okvir, ki bo obravnaval ne le  
vprašanja, povezana s subvencijami, ki jih dodeljuje-
jo	 tretje	 države,	 ampak	 tudi	 skladnost	 z	 evropskimi	  
okoljskimi,	 delovnimi	 in	 socialnimi	 standardi;	  
bistvenega pomena je zagotoviti skladnost s temi  
pravili na ravni Unije, skupaj s skrbnim pregledom  
splošnega	sistema	preferencialov.
 
Pozornost predsedstva bo usmerjena v MSP, zlasti v  
razpravi o prilagoditvi regulativnega okvira za MSP  
današnji realnosti, kar naj bi spodbudilo digitalizacijo, 
uvajanje naprednih tehnologij in novih učinkovitejših  
poslovnih modelov ter sodelovanje v globalnih  
vrednostnih verigah in pri razvoju človeških virov.

Potrošniki

Dostop	 do	 informacij	 je	 ključnega	 pomena	 za	  
zaupanje	 potrošnikov,	 ki	 imajo	 odločilno	 vlogo	 pri	  
prehodu	 na	 krožno	 gospodarstvo,	 v	 katerem	 se	  
povečujejo	 tudi	 digitalne	 transakcije,	 vključno	 za	  
proizvode	iz	tretjih	držav.	Predsedstvo	bo	v	zvezi	s	tem	
pozornost namenilo sledljivosti proizvodov in boljšemu 
nadzoru	trga	ter	varnosti	hrane.
 

Prizadevali si bomo za izvajanje nove potrošniške 
agende in drugih zakonodajnih predlogov, da bi  
državljanom in državljankam pomagali pri  
prilagajanju na podnebni in digitalni prehod.  
Skupaj z Evropsko komisijo bomo marca v Lizboni  
organizirali evropski vrh o potrošnikih, na katerem 
bomo	nadalje	razpravljali	o	teh	vprašanjih.	Marca bomo  
v Lizboni organizirali tudi srečanje na visoki ravni  
o varstvu potrošnikov.
 
Na	 področju	 finančnih	 storitev	 bomo	 nadaljevali	  
ukrepanje	 v	 zvezi	 s	 pobudo	 na	 področju	 potrošniških	
kreditov.
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Predsedstvo bo zlasti prednostno obravnavalo  
izvajanje in spremljanje ukrepov za okrevanje in 
ustvarjanje delovnih mest v turističnem sektorju,  
ki ga je pandemija še posebej prizadela.
 
Posebno pozornost bomo namenili MSP, ponovni  
vzpostavitvi zaupanja potrošnikov in boljšemu  
usklajevanju ukrepov za prosti pretok oseb, pa tudi 
spodbujanju trajnostnega, inovativnega in odpornega 
ekosistema,	tudi	na	povezanih	področjih,	kot	sta	civilno	
letalstvo	in	kultura.
 

Turizem

Konkurenčnost

Boljše pravno urejanje

Predsedstvo bo v okviru nadaljnjega ukrepanja na  
podlagi	 sporočila	 o	 boljšem	 pravnem	 urejanju	  
izpostavilo prispevek, ki ga lahko digitalna preobraz-
ba z umetno inteligenco in podatkovno znanostjo  
pomeni	 za	 učinkovitejše	 in	 prožnejše	 zakonodaj-
ne postopke, kar bo pripomoglo k izboljšanju ocene  
učinka.	V	zvezi	s	tem	bomo	posebno	pozornost	namenili	 
predhodnim ali naknadnim kvantitativnim ocenam  
učinka,	 vključno	 z	 načelom	 „za	 enega	 sprejetega	 se	
eden odpravi“, katerega cilj je izravnati nova bremena,  
ki jih ustvarja evropska zakonodaja, z odpravo drugih  
nepotrebnih bremen, ter kvalitativnim ocenam, analizi 
napovedi	in	vključevanju	deležnikov.

Industrijska lastnina

Zagotovili bomo prepoznavnost koristi varstva pravic in-
dustrijske lastnine in spodbujali sistem industrijske lastni-
ne.	 V	 zvezi	 s	 tem	 bomo	 spodbujali	 inovativne	 rešitve,	
zlasti	na	področju	zelenih	tehnologij	in	umetne	inteligen-
ce,	pa	tudi	boj	proti	ponarejanju.	Na	tem	področju	bomo	
februarja v Lizboni organizirali konferenco na visoki ravni 
o	intelektualni	lastnini	in	digitalnem	prehodu.

Trajnostnemu turizmu bomo dali nov zagon, pri  
čemer	 bomo	 izpostavili	 izvajanje	 rezultatov	 evropske	  
konvencije	 o	 turizmu,	 ki	 je	 potekala	 oktobra	 2020.	  
Predsedstvo bo maja v Portu organiziralo forum na  
visoki	ravni	o	trajnosti	in	turizmu.
 
Podpirali bomo prizadevanja za vzpostavitev  
evropske	 inovacijske	 mreže	 za	 podporo	 digitalni	  
preobrazbi	 v	 tem	 sektorju.	 V	 zvezi	 s	 tem	 bomo	 začeli	  
razpravo o velepodatkih in prostem pretoku takih  
podatkov	 kot	 viru	 statističnih	 podatkov	 o	 turizmu,	  
s	čimer	bomo	izboljšali	zagotavljanje	podatkov,	ki	so	na	
voljo	podjetjem.
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Konkurenčnost
Raziskave in inovacije

Predsedstvo namerava prispevati h krepitvi raziskav  
in	 inovacij	 v	 Evropi.	 V	 ta	 namen	 bo	 spodbujalo	  
usklajevanje prizadevanj in sinergij med evropskimi  
znanstvenimi, tehnološkimi in inovacijskimi skupnostmi, 
pri	 čemer	 bo	 prednost	 namenjena	 povezavi	 med	  
znanostjo,	zaposlovanjem	in	odpornostjo.
 
Doseganje	3	%	BDP	pri	naložbah	v	raziskave	do	leta	2030	
(2/3 zasebnega sektorja, 1/3 javnega sektorja) je cilj, za 
katerega	si	 je	 treba	prizadevati	z	novim	zagonom.	V	 ta	
namen je treba zagotoviti povezavo med nacionalnimi 
načrti	za	okrevanje	in	odpornost	ter	evropskimi	skladi	v	
okviru	centraliziranega	in	decentraliziranega	upravljanja.
 
Dali bomo prepoznavnost zagonu programa Obzorje 
Evropa	v	Lizboni,	ki	 je	predviden	za	februar,	dokončne-
mu oblikovanju predpisov, potrebnih za oblikovanje 
evropskih	 partnerstev	 in	 začetek	 izvajanja	 nalog,	 pri	  
čemer	 so	 slednje	 povezane	 z	 večjimi	 naložbami	 v	  
raziskave	 in	 inovacije,	 s	 posebej	 velikim	 učinkom	 in	  
pomenom	za	družbo	kot	celoto.
 
Covid-19	 je	 pokazal,	 kako	 pomembno	 je	 okrepiti	  
politiko	 raziskav	 in	 inovacij,	 povečati	 in	 izboljšati	  
povezave	 med	 državami	 članicami,	 podpreti	 oblikova-
nje	 mrež	 odličnosti	 ter	 prenoviti	 evropski	 raziskovalni	  
prostor	(ERP).	Sporočilo	Komisije	o	prihodnosti	raziskav	in	 
inovacij ter ERP bo okrepilo evropske sisteme raziskav  
in	 inovacij	 ter	 spodbudilo	 več	 naložb	 v	 raziskave	 in	  
razvoj.	 V	 zvezi	 s	 tem	 bomo	 organizirali	 razpravo	 o	 20.	  
obletnici	ERP.
 

Spodbujali bomo nadaljevanje skupnih pobud v okviru 
novega ERP, zlasti o vprašanjih zelenega vodika (iz ob-
novljivih virov energije), umetne inteligence v javni lasti in 
zelenega	superračunalništva.
 
 
Prizadevali si bomo prispevati k širšemu in bolj  
raznolikemu dostopu do znanosti in raziskav, da 
bi državljanom in državljankam omogočili pri-
dobivanje znanj in spretnosti. Spodbujali bomo  
sodelovanje državljanov in državljank pri oblikovanju  
znanstvenih programov in podpirali evropske 
pobude na področju „znanosti za državljane in 
državljanke“.
 
Prednostno bomo obravnavali profesionalizacijo  
raziskovalnih	 poklicev	 in	 jih	 vključili	 v	 evropski	  
referenčni	 okvir	 za	 zagotavljanje	 kakovosti.	 V	 zvezi	 s	
tem	 bomo	 preučili	 medsebojno	 povezanost,	 mobil-
nost in pregled sistemov ocenjevanja, da bi izboljšali 
delovne	 pogoje	 in	 plače	 ter	 zmanjšali	 obseg	 prekarnih	  
zaposlitev.	 Spodbujali	 bomo	 uravnoteženo	 kroženje	  
talentov	v	Evropi	in	zunaj	nje.
 
Izpostavljeno	 bo	 sodelovanje	 na	 področju	 raziskav	  
in	 inovacij	 med	 EU	 in	 Afriko	 na	 področju	 vesolja	 in	  
visokošolskega	 izobraževanja,	 s	 poudarkom	 na	 krepit-
vi	 zmogljivosti	 institucij	 in	 z	 namenom	 preprečevanja	 „ 
bega	možganov“.

Vesolje 

Predsedstvo bo podpiralo začetek izvajanja vesolj-
skega programa Evropske unije, pri čemer bo po-
sebno pozornost namenilo razvoju „novega vesolja“, 
vključno z uporabo vesoljskih tehnologij in aplikacij 
v nevesoljskih sektorjih in javnih politikah, in sicer 
glede na njegov vpliv na evropsko produktivnost in 
konkurenčnost. V zvezi s tem bomo junija v Coimbri 
organizirali četrti atlantski vrh o „novem vesolju“.
 
Prednost bomo namenili spodbujanju „novega vesolja“ z 
oblikovanjem novih trgov ter razvojem inovativnih plat-
form za pridobivanje, upravljanje in obdelavo informacij 
na	 podlagi	 satelitskih	 informacij.	 V	 zvezi	 s	 tem	 je	 po-
memben razvoj novih storitev, ki temeljijo na vesoljskih 
podatkih	in	vesoljski	tehnologiji.	Poudarek	bo	namenjen	
podpori MSP, zagonskim podjetjem in novim podjetni-
škim	dejavnostim.
 

Spodbujali	 bomo	 vključevanje	 zasebnega,	 javnega	 in	
institucionalnega sektorja v oblikovanje novih trgov s 
povezovanjem	spodbud	za	privabljanje	naložb	 in	novih	
poslovnih	modelov.
 
Pozornost je treba nameniti interakcijam med vesoljem, 
Zemljo,	oceani	in	podnebjem,	tudi	na	obalnih	območjih.
 
Poseben poudarek bo namenjen sodelovanju med EU in 
Afriko	na	področju	vesolja.	Aprila	bomo	v	Lizboni	orga-
nizirali konferenco na visoki ravni o opazovanju Zemlje z 
naslovom Afriško-evropski znanstveni forum za opazo-
vanje	Zemlje.
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Splošne zadeve
Kohezijska politika

Kohezijska politika je kot stalna strukturna politika edina, 
katere	področje	uporabe,	zmogljivost	in	bližina	državlja-
nom	so	potrebni	za	odziv	na	tri	razsežnosti	evropskega	
prehoda,	in	sicer	podnebje,	digitalizacijo	in	demografijo.	
S spodbujanjem konvergence in kohezije, ki sta potreb-
ni za utrditev evropskega socialnega, gospodarskega in 
ekološkega modela, pomembno prispeva h gospodar-
ski,	socialni	 in	teritorialni	odpornosti.	Skupaj	z	Evropsko	
komisijo bomo maja v Portu organizirali deveto evropsko 
konferenco	o	ocenjevanju	kohezijske	politike.
 

Spodbujati nameravamo dopolnjevanje in sinergije 
kohezijske politike in instrumenta Next Generation EU, 
zlasti v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost ter 
instrumenta	 za	 tehnično	 podporo,	 programa	 Obzorje	
Evropa, InvestEU,	programa	LIFE	in	Instrumenta	za	po-
vezovanje	Evrope.
 
Spodbujali	 bomo	 tehnično	 dokončanje	 uredb	 in	  
spremljali sprejetje reprogramiranja REACT-EU,  
sporazumov o partnerstvu in operativnih programov za 
kohezijsko	 politiko	 za	 obdobje	 2021–2027,	 pri	 čemer	 si	
bomo	 prizadevali	 za	 pravočasen	 začetek	 naslednjega	
programskega	obdobja.

Najbolj oddaljene regije

Najbolj oddaljene regije so edinstvena evropska regio-
nalna	realnost	s	posebnimi	značilnostmi,	ki	so	izrecno	pri-
znane	v	členu	349	Pogodbe	o	delovanju	Evropske	uni-
je	 (PDEU).	Te regije Uniji dajejo bistveno pomorsko  
razsežnost in nedvomno pomemben strateški  
položaj v Atlantskem oceanu (zlasti z otočji Azorov in 
Madeire), Indijskem oceanu in Karibskem morju.
 
Ob	priznavanju	potrebe	po	uravnoteženosti	ukrepov	za	
izravnavo posebnih omejitev in strukturnih primanjklja-
jev v najbolj oddaljenih regijah ter ukrepov, namenjenih 
spodbujanju	 njihovega	 razvojnega	 potenciala	 in	 prilož-
nosti, bo predsedstvo upoštevalo njihove posebnosti v 
vseh	politikah	EU,	s	poudarkom	na	kohezijski	politiki.
 
Pozornost bi bilo treba nameniti vlogi teh regij v  
zvezi z morjem, tudi pri oblikovanju upravljanja  
oceanov	 na	 mednarodni	 ravni.	 Kmetijska	 politika	 in	  
politika	razvoja	podeželja	 imata	ključno	vlogo	za	najbolj	  
oddaljene	regije.	Prav	tako	so	pomembni	okoljska	politika,	 
podnebno	 ukrepanje	 in	 krožno	 gospodarstvo,	 saj	 so	
najbolj oddaljene regije še posebno izpostavljene  
ekstremnim naravnim pojavom, hkrati pa so izjemen vir 
biotske	raznovrstnosti.
 

V zvezi s prometno politiko je treba zlasti upoštevati, 
da se je med pandemijo ponovno pokazala odvisnost  
najbolj	 oddaljenih	 regij	 od	 zračnega	 in	 pomorskega	  
prometa ter da je treba zmanjšati njihovo slabšo  
dostopnost	v	razmerju	do	celinske	Evrope.
 
Posebno pozornost bomo namenili veliki odvisnosti od 
turizma,	ki	je	značilna	za	številne	od	teh	regij,	in	potrebi	po	
ukrepih	za	zagotovitev	vzdržljivega	okrevanja	sektorja.
 
Kar zadeva vesoljsko politiko, bi bilo treba okrepiti  
geostrateški	položaj	nekaterih	med	temi	regijami.
 
Skupaj s konferenco predsednikov najbolj oddaljenih  
regij bomo sodelovali pri pripravi strategije EU za  
najbolj	 oddaljene	 regije,	 vključno	 z	 avtonomno	 regijo	  
Azori,	ki	konferenci	predseduje	v	tem	polletju.
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Promet, telekomunikacije in energija
Promet

Za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter cilje 
gospodarskega	okrevanja,	razogljičenja	in	utrditve	eno-
tnega trga je potreben trajnosten, inovativen, odporen in 
dostopen	prometni	sektor.
 
Prednostno bomo obravnavali pobude, ki bodo potni-
kom, delavcem in podjetjem v sektorju pomagale, da 
si	opomorejo	od	posledic	covida-19,	 ter	ki	bodo	pripo-
mogle k ponovni vzpostavitvi pretoka blaga, storitev in 
oseb.	Prizadevali	si	bomo	zagotoviti,	da	bodo	ukrepi	za	
podporo okrevanju prispevali tudi k posodobitvi in traj-
nosti	sektorja.	Ob	teh	kriznih	ukrepih	se	bomo	osredo-
točili	 tudi	 na	pobude,	 ki	 prispevajo	 k	 strukturni	 krepitvi	
prometnega	sistema	Unije.
 
V Lizboni bomo marca odprli evropsko leto železnic, 
kar bo edinstvena priložnost za nadaljnjo razpravo 
o ukrepih, ki naj bi železniški infrastrukturi in vozne-
mu parku omogočili, da prispevata k razogljičenju, 
posodobitvi in varnosti prometa.	 Spodbujali	 bomo	
privlačnost	železniškega	prevoza	ljudi	in	blaga,	pa	tudi	in-
termodalnost s pomorskim prevozom prek komercialnih 
pristanišč	ter	boljše	zagotavljanje	storitev	in	informacij.
 

Kar	 zadeva	 vseevropsko	 prometno	 omrežje,	 bomo	
spodbudili	dokončanje	osrednjega	omrežja	do	leta	2030	
in	povečanje	njegove	gostote	v	Uniji,	zlasti	z	večjo	kapi-
larnostjo	 na	 obrobnih	 območjih	 in	 večjo	 povezljivostjo	
najbolj	oddaljenih	regij.	Skupaj	z	Evropsko	komisijo	bomo	
junija v Lizboni organizirali dneve vseevropskega prome-
tnega	omrežja	(TEN-T)	2021.
 
Kar	zadeva	zračni	promet,	bomo	nadaljevali	ukrepanje	na	
podlagi zakonodajnih predlogov Evropske komisije, pri 
čemer	se	bomo	osredotočili	na	učinkovito	enotno	nebo,	
varstvo potnikov in druge ukrepe, potrebne za zagoto-
vitev	stabilnosti	v	sektorju	po	covidu-19,	ob	zagotovitvi	
polnega	sodelovanja	držav	članic.
 
Predsedstvo bo upoštevalo, da je zaupanje v prome-
tne	storitve	odvisno	od	vključujoče	 in	dostopne	mobil-
nosti, visoke kakovosti storitev, boljše intermodalnosti, 
varstva pravic potnikov in ustreznega varstva podatkov 
uporabnikov.

Telekomunikacije

Predsedstvo	bo	izpostavilo	vprašanja	na	področju	tele-
komunikacijske	infrastrukture,	vključno	z	izzivi,	povezani-
mi	s	sprejetjem	omrežij	5G,	in	revizijo	direktive	o	varnosti	
omrežij	in	informacijskih	sistemov.
 
Spremljali bomo problematiko kibernetske varnosti na 
vseh	področjih	politike,	pri	čemer	bomo	upoštevali	novo	
strategijo EU za kibernetsko varnost in prispevali k razvo-
ju njenih glavnih stebrov, s posebnim poudarkom na novi 
direktivi	 o	 varnosti	 omrežij	 in	 informacijskih	 sistemov,	
ustanovitvi nove skupne enote za kibernetsko varnost 
ter	 reviziji	 direktive	 o	 ključni	 infrastrukturi	 in	 akcijskega	
načrta	za	evropsko	diplomacijo.
 

Osredotočili se bomo na strateško vzpostavitev 
evropske platforme za vnos podatkov, ki bo teme-
ljila na podmorskih kablih, zlasti za povezave med 
Evropo, Afriko in Južno Ameriko, pa tudi na podmor-
skih kablih z Azori in Madeiro. Prispevati namerava-
mo k strategiji Komisije za vzpostavitev in potrditev 
evropske digitalne avtonomije na podlagi varstva 
podatkov in zasebnosti. Predsedstvo bo junija v Si-
nesu uradno odprlo kabel EllaLink, ki bo povezal 
Evropo, Afriko in Južno Ameriko.
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Promet, telekomunikacije in energija
Energija

Predsedstvo bo prednostno obravnavalo vzposta-
vitev (medsebojno) povezanega, digitaliziranega in 
delujočega enotnega energetskega trga, pri čemer 
bo posebno pozornost namenilo prispevku sektorja 
k prehodu na ogljično nevtralno Evropo.
 
Predsedstvo bo posebno pozornost namenilo revizi-
ji	 uredbe	 o	 vseevropskih	 energetskih	 omrežjih,	 da	 bi	  
zagotovili	njeno	skladnost	s	ciljem	ogljične	nevtralnosti,	
pri	čemer	bo	poudarilo	pomen	energetskih	povezav.
 
Obravnavani bodo tudi shranjevanje in razvoj  
energetskih	 sistemov	 in	 pametnih	 omrežij	 ter	 vloga	  
alternativnih	goriv	in	zelene	obdavčitve.
 
Razpravljali bomo o obnovljivih virih energije, lastni  
porabi	 in	 energetskih	 skupnostih.	 Zavezo	 zelenemu	  
vodiku	 bomo	 obravnavali	 kot	 ključni	 dejavnik	  
energetskega prehoda ter kot gospodarsko, industrij-
sko,	 znanstveno	 in	 tehnološko	 priložnost,	 ki	 spodbuja	
rast trga zelenega vodika in s tem povezane regulativne  
pogoje.	 Predsedstvo	 bo	 aprila	 v	 Lizboni	 organiziralo	
konferenco	o	zelenem	vodiku	v	energetskem	prehodu.
 
Izpostaviti je treba v EU edinstven primer velikega  
prodora obnovljivih virov energije v proizvodnjo  
električne	 energije	 na	 Azorih,	 zlasti	 sončne,	 vetrne	 in	  
geotermalne	energije.
 
Poudarjeno	 bomo	 spodbujali	 energetsko	 učinkovitost,	
s posebnim poudarkom na odpravljanju energetske 
revščine,	zlasti	v	okviru	pobude	„val	prenove“,	s	katero	naj	
bi	 izboljšali	 energetsko	učinkovitost	 stavb	 ter	pozitivno	
vplivali	na	gospodarsko	in	socialno	okrevanje.
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III .    GRADNJA ZELENE, OGLJIČNO NEVTRALNE EVROPE 

Okolje
Predsedstvo si bo prizadevalo mobilizirati drža-
ve članice, ki sodelujejo pri evropskem zelenem  
dogovoru, da bi spodbudili inovativen in odporen 
ogljično nevtralen razvojni model, ki bo zagotovil  
celovito vključenost podnebne politike in cilja  
ogljične nevtralnosti v različne sektorske politi-
ke. Spodbujali	 bomo	 cilje	 razogljičenja,	 energetske	  
učinkovitosti,	 krožnega	 gospodarstva,	 trajnostne	  
mobilnosti ter ohranjanja in obnove ekosistemov in  
biotske	raznovrstnosti.

 
Na	 področju	 varstva	 okolja	 in	 zaščite	 naravnih	 virov	
bomo dali prednost izmenjavi informacij in krepitvi  
sodelovanja	 s	 tretjimi	 državami,	 zlasti	 pri	 boju	  
proti	trgovini	z	zaščitenimi	vrstami.	Prizadevali	si	bomo	za	 
dokončanje	osmega	okoljskega	akcijskega	programa	 in	
dali	 politično	 spodbudo	 za	 izvajanje	 nove	 strategije	 o	
kemikalijah

Podnebno ukrepanje

Predsedstvo bo nadaljevalo pogajanja o evropskih 
podnebnih pravilih, da bi zagotovili skupno zavezo za 
zmanjšanje emisij CO2 za najmanj 55 % do leta 2030 
v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.
 
V okviru strategije EU za prilagajanje podnebnim  
spremembam bomo spodbujali razpravo o povezova-
nju	politik,	pri	čemer	bomo	poudarili	sinergije	med	ukre-
pi	 za	 blažitev	 podnebnih	 sprememb	 in	 za	 prilagajanje	  
nanje.	 Da	 bi	 zagotovili	 večjo	 teritorialno	 kohezijo	 in	  
krepitev ukrepanja, bomo obravnavali boj proti  

dezertifikaciji,	 ohranjanje	 biotske	 raznovrstnosti	 ter	  
trajnostno gospodarjenje z vodami in gozdovi s  
poudarkom	na	naravnih	rešitvah.	Obravnavali	bomo	tudi	
vse	večjo	uporabo	umetnih	tal	v	Evropi	 in	njen	vpliv	na	
ekosisteme.
 
Prav tako se bomo v okviru prilagajanja na podnebne 
spremembe	 osredotočili	 na	 vodne	 vire	 in	 stopnjeva-
nje ekstremnih pojavov, tudi suše in pomanjkanje vode, 
ter na njihov vpliv na naše ekosisteme in gospodarske 
dejavnosti.

Krožno gospodarstvo

Prednostna naloga bo izvajanje ukrepov iz akcijske-
ga	 načrta	 za	 krožno	 gospodarstvo.	 Predsedstvo	 bo	  
spodbujalo	 izmenjavo	 nacionalnih	 akcijskih	 načrtov	 in	  
njihovih	 rezultatov.	 Spodbujali	 bomo	 razmislek	 na	  
ravni EU o trgih sekundarnih surovin, ravnanju z  
odpadki	za	obstoječe	blago	 in	opremo	(življenjski	cikel,	
količina	 proizvodov),	 inteligentni	 proizvodnji	 in	 upora-
bi	 (manjša	 uporaba	 surovin	 in	 več	 inovacij	 pri	 zasnovi	  
izdelkov)	 ter	 preprečevanju	 v	 smislu	 minimalne	

uporabe	surovin	(vključno	z	okoljsko	primerno	zasnovo),	 
možnosti	 ponovne	 uporabe,	 popravljivosti	 in	 ponovne	
izdelave.	 Prizadevali	 si	 bomo	 zagotoviti	 povezave	med	
različnimi	 sektorskimi	 politikami,	 vključno	 z	 utrjevanjem	
industrijskih	grozdov.
 
Osredotočili se bomo na pregled zakonodajnega 
okvira za baterije, da bi izboljšali trajnost vrednostne 
verige baterij glede na njene posledice za industrijo 
in strateško avtonomijo EU.
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Okolje 
Biotska raznovrstnost

160.	 Predsedstvo	 bo	 podpiralo	 izpolnjevanje	 evrop-
ske in globalne zaveze glede biotske raznovrstnosti ter 
se	 vključilo	 v	 priprave	 na	 pogajanja	 o	 globalnem	 okvi-
ru	 za	 biotsko	 raznovrstnost	 po	 letu	 2020	 v	 okviru	 15.	  
zasedanja Konference pogodbenic Konvencije o biološki 
raznovrstnosti (COP 15), ki bo v drugi polovici leta 2021 
na	Kitajskem.
 

Glede na povezanost Portugalske z morjem in  
oceani bosta za predsedstvo še posebej  
pomembna vprašanje ohranjanja morske biotske  
raznovrstnosti ter cilj spodbujanja ohranjanja in  
obnove morskih ekosistemov.

Gozdovi

Predsedstvo se bo zavzelo za celosten pristop h goz-
darskemu	 sektorju	 z	 novo	 strategijo	 EU	 za	 gozdove.	  
Spodbujali bomo razmislek o trajnostnem upravljanju 
sektorja,	 konkurenčnosti	 in	 trajnosti	 gozdno-lesne-
ga sektorja, energiji iz biomase in zelenem gospodar-
stvu, pomenu gozdov v okviru podnebnih sprememb, 
storitvah, ki jih neposredno ali posredno zagotavljajo  
ekosistemi, ter razvoju inovativnih proizvodov z visoko 
dodano	vrednostjo.
 
Podprli bomo vzpostavitev finančnega okvira za 
gozdove, ki bo upošteval njihovo večfunkcionalnost 
in dolgo časovno obdobje za gospodarsko donos-
nost naložb v tem sektorju.
 

Osredotočili	 se	 bomo	 na	 opredelitev	 evropskega	  
programa za boj proti biotskim in nebiotskim dejavni-
kom	ter	za	njihovo	blažitev,	da	bi	gozdove	zaščitili	pred	  
nevarnostmi,	na	primer	požari	na	podeželju	in	škodljivci.
 
Pozornost bo treba nameniti tudi nadaljevanju pogajanj 
za	sklenitev	pravno	zavezujočega	sporazuma	o	gozdovih	
v	Evropi.
 
Podpirali	 bomo	 dvostranska	 in	 večstranska	 skupna	  
prizadevanja	 EU	 s	 tretjimi	 državami,	 zlasti	 v	 okviru	  
Organizacije	 Združenih	 narodov	 za	 prehrano	 in	 kmetij-
stvo	 (FAO)	 in	 Mednarodne	 organizacije	 za	 tropski	 les	
(ITTO),	da	bi	se	zoperstavili	nezakoniti	sečnji	 in	krčenju	
gozdov	ter	trgovini	z	lesom,	povezani	s	temi	dejavnostmi.

Voda 

EU	mora	 izboljšati	 gospodarjenje	 z	 vodnimi	 viri	 z	 večjimi	
naložbami	 v	 rešitve	 za	 čiščenje,	 ponovno	 uporabo	 in/ali	  
recirkulacijo	ter	v	obnovo	ekosistemov	in	naravnih	habitatov.
 
Predsedstvo bo prispevalo k temu, da se bosta na ravni 
EU okrepljeno izvajali okvirna direktiva o vodah in direkti-
va o poplavah, ter k izboljšanju sinergij z morsko strategijo,  
skupno	kmetijsko	politiko	in	drugimi	sektorskimi	politikami.
 

Vključevanje državljanov

Predsedstvo	 si	 bo	 prizadevalo	 doseči	 soglasje	 o	  
zakonodajnem predlogu za uskladitev pravnega reda 
Unije s Konvencijo o dostopu do informacij, ude-
ležbi	 javnosti	 pri	 odločanju	 in	 dostopu	 do	 pravnega	
varstva v okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija) pred  
naslednjo	konferenco	pogodbenic	leta	2021.

Spodbujali bomo celosten in medsektorski pristop k 
čezmejnemu	 gospodarjenju	 z	 vodnimi	 viri,	 ga	 prilagodili	  
podnebnim spremembam, spodbujali trajnostno rabo voda 
ter	izboljšali	obvladovanje	poplavne	ogroženosti	z	boljšo	in	
hitrejšo	izmenjavo	informacij.
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Kmetijstvo
Skupna kmetijska politika

Predsedstvo bo prednostno obravnavalo pogajanja 
za reformo skupne kmetijske politike in si prizadeva-
lo doseči politični dogovor.
 

Prehranska varnost in varnost hrane

Posebna pozornost bo namenjena okrepitvi prehranske 
varnosti	in	trajnosti	dobavnih	verig.
 
Kar najbolje bomo izkoristili tudi prispevek strate 
gije	 „od	 vil	 do	 vilic“,	 zlasti	 na	 področjih	 varnosti	  
hrane,	 zdravja	 in	 dobrega	 počutja	 živali	 ter	  
zdravja	rastlin,	da	bi	okrepili	ukrepe	za	zaščito	rastlin,	  
ki	 nadomeščajo	 ali	 dopolnjujejo	 nadzor	 nad	  
kemikalijami,	vključno	s	trženjem	in	uporabo	bioloških	
sredstev	za	zatiranje	škodljivcev.

Inovacije v kmetijstvu
Predsedstvo bo prednostno obravnavalo inovacije, 
prenos	znanja	in	digitalizacijo	agroživilskega	sektorja,	
da	bi	zagotovili	 trajnostno	upravljanje	virov,	vključno	
s tlemi in vodo, ter prispevali k ohranjanju in razvoju 
kmetijske	dejavnosti	ter	demografske	stabilnosti.

Glede na to, kako pomembno je zagotoviti odpornost 
kmetijskega sektorja in njegovo sposobnost odzivanja 
na krize, kar se je med pandemijo jasno pokazalo, bomo 
prednostno obravnavali sektorske ukrepe za okrevanje in 
strukturno	okrepitev	evropskega	agroživilskega	sistema.

Razvoj podeželja

Funkcionalni	 in	 trajnostni	 kmetijski	 sektor	 omogoča	
preobrnitev	trenda	odhajanja	s	podeželja,	ohranjanje	
demografske stabilnosti in generacijske pomladitve, 
obenem	pa	 zmanjšuje	 verjetnost	 naravnih	 nesreč,	 ki	
so	posledica	podnebnih	sprememb	in	gozdnih	poža-
rov.	V	zvezi	s	tem	bomo	poudarili	sporočilo	Evropske	
komisije	 o	 dolgoročni	 viziji	 za	 podeželska	 območja,	
katerega	cilj	je	boj	proti	odseljevanju	s	teh	območij	in	
spodbujanje	njihovega	gospodarskega	razvoja.
 

Osredotočili	 se	 bomo	 na	 pobude	 evropskega	  
zelenega dogovora, ki izpostavljajo tesno pove-
zavo med proizvodnjo hrane, prilagajanjem na 
podnebne spremembe in ohranjanjem biotske  
raznovrstnosti.	 Posebno	 pozornost	 bomo	 namenili	
potrebi po nagrajevanju proizvajalcev za upravljanje 
ekosistemskih	 storitev.	 Poudarek	 bo	 tudi	 na	 trajno-
stnih	proizvodnih	praksah	in	ekološkem	kmetovanju.
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Oceani, modro gospodarstvo in ribištvo
Morje je pomemben vir biotske raznovrstnosti in ima 
ključno	 vlogo	 pri	 trajnostnem	 razvoju.	 Predsedstvo	
bo okrepilo ohranjanje in trajnostno rabo oceanskih in 
morskih	virov	v	skladu	z	evropskim	zelenim	dogovorom.	
V	zvezi	s	tem	bomo	spodbujali	večjo	vključenost	civilne	
družbe.
 
Predsedstvo pripisuje velik pomen razvoju modrega 
(oceanskega) gospodarstva, vključno z obnovljivi-
mi viri energije, modro biotehnologijo, trajnostno  
akvakulturo, obalnim in pomorskim turizmom,  
zelenim ladijskim prometom in tehnologijami  
pomorskega nadzora za varstvo morskega okolja.  
V zvezi s tem bomo junija v Lizboni organizirali  
ministrsko konferenco o celostni pomorski politiki.
 
Bistvenega pomena je nadaljnje izvajanje skupne ribiške 
politike, zagotavljanje trajnostnega upravljanja ribolovnih 
virov in spodbujanje izboljšanja mehanizmov spremljanja 
in nadzora ribištva, da bi okrepili boj proti nezakonitemu, 
neprijavljenemu	ali	zakonsko	neurejenemu	ribolovu.
 
Predsedstvo bo posebno pozornost namenilo  
mednarodnim instrumentom, ki se ukvarjajo z vprašanji,  
povezanimi z morjem, zlasti Konvenciji ZN o pomor-
skem mednarodnem pravu, Konvenciji o biološki  
raznovrstnosti, regionalnim konvencijam o varstvu  
morskega okolja, regionalnim organizacijam za  
upravljanje ribištva in sporazumom o partnerstvu  
v	ribiškem	sektorju	s	tretjimi	državami.
 
Pozornost bo treba nameniti tudi pomorski varnosti,  
ki	je	bistvena	za	varovanje	mednarodnih	trgovinskih	poti.
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IV.    URESNIČEVANJE PRAVIČNE IN SOCIALNE EVROPE

Zaposlovanje, socialna politika in zdravje
Politika zaposlovanja in socialna politika

Socialni vrh EU, ki bo maja v Portu, bo odloči-
len moment portugalskega predsedstva z dvema  
ključnima dogodkoma, in sicer konferenco na  
visoki ravni ter srečanjem voditeljev in voditeljic  
na povabilo predsednika Evropskega sveta.  
Predsedstvo si bo kar najbolj prizadevalo za  
izvajanje evropskega stebra socialnih pravic v  
skladu z akcijskim načrtom Evropske komisije.  
Posebna pozornost bo namenjena področjem  
zaposlovanja, enakih možnosti, vključevanja,  
raznolikosti, socialne zaščite in zdravja.
 
Prizadevamo	 si	 za	 splošno	 vključevanje	 socialne	  
razsežnosti	 v	 oblikovanje	 gospodarskih,	 industrijskih	 in	
digitalnih	politik	EU	ter	v	izvajanje	nacionalnih	načrtov	za	
okrevanje	in	odpornost.
 
Spodbujali bomo široko in medsektorsko osredoto-
čenost	 na	 prihodnost	 dela	 in	 dostojnega	 dela	 s	 šte-
vilnimi	 povezavami	 s	 konkurenčnostjo,	 gospodarsko	  
preobrazbo,	 izobraževanjem,	 usposabljanjem,	  
vseživljenjskim	 učenjem	 in	 socialno	 kohezijo.	 Potrebna	
je ureditev novih oblik dela, dostojnih delovnih pogojev,  
varnih	delovnih	mest	 in	pravičnih	plač,	delovnega	časa,	  
primernega	 za	 usklajevanje	 poklicnega	 in	 družinske-
ga	 življenja,	 ter	 socialnega	 varstva,	 ne	 glede	 na	 vrsto	  
delovnega razmerja, in sicer vedno na podlagi  
socialnega	 dialoga	 in	 kolektivnih	 pogajanj.	 Spremljali	  
bomo	pogajanja	o	direktivi	o	ustreznih	minimalnih	plačah	
ter razpravo o pomenu krepitve socialnega dialoga in  
kolektivnih	pogajanj.
 
Prednostno bomo obravnavali novo evropsko strategijo 
za varnost in zdravje pri delu, ki je izjemnega pomena v 
okviru	odziva	na	pandemijo.
 
V okviru evropske strategije za enakost spolov za  
obdobje 2020–2025 bomo posebno pozornost  
namenili	 zavezujočim	 ukrepom	 za	 preglednost	 plač	 in	
predlogu	 direktive	 o	 bolj	 uravnoteženi	 zastopanosti	
spolov	 v	 upravnih	 odborih	 družb.	 Spodbujali bomo  
razmislek o vplivu covida-19 na enakost spolov,  
zlasti na udeležbo na trgu dela, prihodke in  
usklajevanje poklicnega, zasebnega in družinskega 
življenja.
 

Osredotočili	 se	 bomo	 na	 spodbujanje	 socialne	  
kohezije,	vključno	z	bojem	proti	revščini,	zlasti	revščini	otrok,	 
socialni	 izključenosti	 in	 diskriminaciji,	 pa	 tudi	 na	  
socialno ekonomijo in socialne inovacije, aktivno staranje,  
vključevanje	 invalidov	 in	 spodbujanje	 pravic	 otrok.	  
V tem okviru bosta prednostni nalogi novo jamstvo  
za	 otroke	 in	 nova	 strategija	 EU	 o	 otrokovih	 pravicah.	
Predsedstvo	 bo	 aprila	 v	 Lizboni	 organiziralo	 srečanje	  
na	visoki	ravni	o	vključevanju	invalidov,	da	bi	razpravljali	o 
novi evropski strategji o invalidnosti za obdobje  
2021–2030.	 Na	 podlagi	 zelene	 knjige	 o	 staranju,	 ki	 jo	
bo predstavila Komisija, bomo sprejeli nadaljnje ukrepe, 
zlasti v zvezi z medsektorsko obravnavo staranja v javnih 
politikah.
 
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti vzpostavi-
tvi evropske platforme za sodelovanje, da bi okrepili  
vlogo	EU	v	boju	proti	brezdomstvu.	Junija	bomo	v	Lizboni	 
organizirali konferenco na visoki ravni o brezdomcih,  
katere	cilj	bo	podpis	skupne	izjave.
 
Predsedstvo	bo	izpostavilo	tudi	položaj	Romov,	 in	sicer	
s	 sprejetjem	 predloga	 priporočila	 Sveta	 v	 okviru	 nove	  
strategije	za	enakost,	vključevanje	in	participacijo	Romov	
za	obdobje	2020–2025.
 
Podprli bomo tudi vzpostavitev mehanizmov za  
ukrepanje proti kaznivim dejanjem iz sovraštva in  
sovražnemu	govoru.
 
Predsedstvo bo deseto obletnico Istanbulske  
konvencije obeležilo s konferenco, ki bo aprila v 
Lizboni. Poudarjen bo pomen boja proti nasilju nad 
ženskami in nasilju v družini, ki veljata za kršitvi  
človekovih pravic in obliki diskriminacije.
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Zaposlovanje, socialna politika in zdravje
Zdravje

Predsedstvo namerava okrepiti zmogljivosti v zvezi s 
pripravljenostjo in usklajenim odzivanjem na nevarnosti 
za	javno	zdravje	in	izredne	razmere	znotraj	in	zunaj	EU.
 
Prednostno bomo obravnavali razvoj evropske-
ga okvira za ukrepanje na področju zdravja, da  
bi oblikovali evropsko zdravstveno unijo, s poga-
janjem o predlogih za okrepljeno sodelovanje med  
državami članicami in s krepitvijo mandatov  
evropskih agencij. Obravnavali bomo posledice  
povečanega	 pritiska	 na	 zdravstvene	 sisteme	 med	
pandemijo in prednostno obravnavali izvajanje  
zdravstvenega	programa	EU	(EU4Health).
 
Prispevali bomo k digitalni preobraz-
bi	 zdravstvenega	 sektorja,	 vključno	 z	 zdravjem	  
na daljavo in medicino na daljavo, da bi  
izboljšali kakovost zdravstvenega varstva in 
zmanjšali	 neenakosti	 pri	 dostopu	 do	 zdravstva.	  
Pospeševali bomo interoperabilnost elektronskih  
zdravstvenih dokumentacij, da bi spodbudili ponovno 
uporabo	 kliničnih	 informacij.	 Predsedstvo	 bo	 junija	 v	  
Lizboni organiziralo konferenco na visoki ravni  
o	digitalnem	zdravju	(portugalski	vrh	o	e-zdravju).
 
Prizadevali si bomo za večjo razpoložljivost  
cenovno dostopnih zdravil in cepiv ter medicinske 
opreme in pripomočkov. V zvezi s tem bomo aprila v 
Lizboni organizirali konferenco o dostopu do zdravil.
 

Zavzemali se bomo za agendo, ki temelji na treh steb-
rih:	 strateški	 avtonomiji	 (upravljanje,	 proizvodna	 in	 do-
bavna zmogljivost v Evropi ter robustnost in varnost  
distribucijskih in proizvodnih verig), trajnosti  
(preglednost	 celotne	 vrednostne	 verige,	 učinkovite	  
informacije, cenovne politike in regionalno sodelovanje) 
	 in	 dostopnosti	 (pošten,	 stroškovno	 učinkovit	 in	 ustre-
zen dostop do zdravstvenih tehnologij, zlasti tistih, ki so  
inovativne	in	podpirajo	vzdržnost	zdravstvenih	sistemov).
 
Izpostavili bomo farmacevtsko strategijo za Evropo in 
okrepili	vlogo	evropskih	agencij	v	sodelovanju	z	mrežami	
nacionalnih	agencij	v	državah	članicah.
 
V zvezi z zdravjem na svetovni ravni se bomo  
osredotočili	 na	področja	konvergence	 in	vidik	koristi	 za	  
zdravje, da bi reševali izzive, povezane z odpornostjo na  
antimikrobične	 snovi	 in	 vektorskimi	 nalezljivimi	  
boleznimi.	Pomembno	bo	tudi	okoljsko	zdravje.
 
Na	 področju	 zdravstvene	 diplomacije	 na	 svetovni	  
ravni bomo posebno pozornost namenili sodelovanju  
pri agendi EU-Afrika in marca v Lizboni organizirali  
mednarodno	konferenco	na	tem	področju.
 
Izpostavili	bomo	izvajanje	evropskega	načrta	za	boj	proti	
raku in maja v Portu organizirali evropski vrh o raziskavah 
o	raku.
 
Pozornost	 bomo	 namenili	 ukrepom	 na	 področju	  
duševnega	 zdravja,	 da	 bi	 spodbujali	 vključevanje	 in	  
ozaveščanje	skupnosti.



30

Izobraževanje, mladina, kultura in šport
Izobraževanje in mladina

Predsedstvo	 bo	 na	 področju	 izobraževanja	 in	  
usposabljanja,	 ki	 sta	 ključna	 stebra	 evropskega	  
socialnega modela, dalo poudarek predvsem  
vseživljenjskemu	 učenju,	 kvalifikacijam	 in	 priznavanju	
znanj	 in	 spretnosti,	 inovativnim	 metodam	 poučevanja,	
vključevanju	in	državljanstvu.
 
Zagovarjali bomo pomen vključujočega dostopa 
do izobraževanja in usposabljanja ter ustvarjanja  
pogojev za enake možnosti in uspeh. Poudarili  
bomo pomen stalnih naložb v izobraževanje in  
samostojno učenje ter poklicno in umetniško  
usposabljanje s poudarkom na digitalnih in okoljskih 
znanjih in spretnostih. Spodbujali bomo razpravo  
o digitalnem izobraževanju, učenju na daljavo in  
hibridnem (spletnem in osebnem) poučevanju ter  
o inovativnih učnih metodah.
 
EU	je	eden	najboljših	primerov	svetovnega	državljanstva	
in	 skupnih	prizadevanj	 za	mir	 in	kohezijo.	V	zvezi	 s	 tem	
se bo poudarjala in spodbujala široka razprava o vlogi  
izobraževanja	o	državljanstvu	v	izobraževalnih	sistemih.
 
Spodbujali bomo širitev visokošolske osnove na nove 
segmente javnosti s pridobivanjem novih znanj in  
spretnosti ter nadgrajevanjem znanj in spretnosti v  
izobraževanju	 odraslih	 ter	 krepitvijo	 visokošolskih	mrež	
s poudarkom na evropskih univerzitetnih zavezništvih in 
univerzah	prihodnosti.
 

Posebno	pozornost	bomo	namenili	 področju	mobilno-
sti	v	izobraževanju,	tudi	pri	visokošolskih	in	raziskovalnih	 
karierah,	 ter	 kroženju	 znanja.	 V	 zvezi	 s	 tem	 se	 bomo	  
osredotočili	 na	 vzpostavitev	 evropskega	  
izobraževalnega	 prostora	 do	 leta	 2025,	 oblikovanju	  
strateškega okvira za evropsko sodelovanje v  
izobraževanju	 in	 usposabljanju	 ter	 na	 pobude	 v	  
okviru novega programa znanj in spretnosti za Evropo  
ter	novega	akcijskega	načrta	za	digitalno	izobraževanje.
 
Spodbujali bomo pristop k mladinskim politikam,  
ki temelji na pravicah, s posebnim poudarkom na  
udeležbi	 mladih	 v	 procesih	 odločanja	 in	 platformah	  
za upravljanje, v skladu s cilji trajnostnega razvoja  
in	 strategijo	 EU	 za	 mlade	 za	 obdobje	 2019–2027	  
(vesolje	in	sodelovanje	za	vse).
 
Izpostavili bomo pomen in prispevek mobilnosti ter  
politike	 na	 področju	 mladih	 in	 politike	 izobraževanja.	  
V	 zvezi	 s	 tem	 bomo	 prednostno	 obravnavali	 začetek	
programa Erasmus+ in zagon evropske solidarnostne 
enote,	oboje	junija	v	Viani	do	Castelo.

Kultura in mediji

Glavni cilj predsedstva na tem področju je  
spodbujati okrevanje, odpornost in vzdržnost  
kulturnega in ustvarjalnega sektorja ter medijev.  
Posebno pozornost bomo namenili izvajanju  
načrta EU za okrevanje kulturnega in ustvarjalnega  
sektorja ter začetku izvajanja programa Ustvarjalna 
Evropa junija v Lizboni.
 
Spodbujali bomo razpravo o raznolikosti virov in  
mehanizmov	 financiranja	 za	 varstvo	 evropske	 kulturne	
dediščine.
 
Poudarek bo tudi na dostopu do kulture in udejstvovanju 
v	kulturnem	življenju	na	podlagi	odnosa	med	umetnostjo	
in	 izobraževanjem,	 in	 sicer	 z	 vidika	 vseživljenjskega	  
učenja	 ter	 priprave	 in	 ozaveščanja	 prihodnjih	 generacij	  
o	kulturi.
 

Maja bomo v Portu organizirali konferenco o vlogi kulture 
za	socialno	kohezijo.	Z	vidika	enakosti	spolov	bomo	dali	v	
ospredje	umetnice.
 
Podprli	 bomo	 akcijski	 načrt	 za	 medije	 in	 avdiovizu-
alno	 področje	 ter	 spodbujali	 razmislek	 o	 prihodnosti	  
novinarstva, ob upoštevanju hitrega razvoja umetne  
inteligence	 in	 izzivov,	 s	 katerimi	 se	 sooča	  
svoboden	 tisk.	 Zato	 bomo	 aprila	 v	 Lizboni	 organizirali	  
konferencona visoki ravni o umetni inteligenci in  
prihodnosti	novinarstva.
 
Te prednostne naloge upoštevajo novo evropsko 
agendo	za	kulturo	in	delovni	načrt	za	področje	kulture	za	
obdobje	2019–2022.
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Izobraževanje, mladina, kultura in šport
Šport 

Predsedstvo	 bo	 v	 naslednjem	 delovnem	 načrtu	 EU	  
za	 šport	 začrtalo	 inovacije	 v	 športu	 in	 opredelilo	 nove	
trende	v	„športu	prihodnosti“.	Skupaj	z	Evropsko	komisijo	
bomo	organizirali	forum	EU	o	športu.
 
Posebna pozornost bo namenjena športu kot  
instrumentu zunanjih odnosov EU, s posebnim  
poudarkom	na	Afriki	in	Latinski	Ameriki.
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V.     ZASTOPANJE EVROPSKIH INTERESOV IN VREDNOT PO SVETU

Zunanji odnosi

Portugalsko predsedstvo bo podpiralo visokega  
predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno  
politiko	(v	nadaljnjem	besedilu:	visoki	predstavnik),	da	bi	
zagotovili	odločno	in	usklajeno	zunanje	delovanje,	ki	bo	
Uniji	 omogočilo	 hitro	 in	 učinkovito	 ukrepanje	 v	 skladu	  
z obrambo svojih interesov in uveljavljanjem svojih  
vrednot,	 zlasti	 z	 učinkovitim	 multilateralizmom	 in	  
mednarodnim	 redom,	 ki	 temelji	 na	 pravilih.	 Posebno	  
pozornost bomo namenili spodbujanju Agende 2030 in 
izvajanju	17	ciljev	trajnostnega	razvoja.
 
Spodbujali bomo poglobitev regionalnih partnerstev v 
okviru	 ZN	 in	 drugih	 večstranskih	 organizacij,	 pri	 čemer	
bomo prednostno obravnavali spodbujanje, varstvo 
in	 uresničevanje	 človekovih	 pravic,	 zlasti	 glede	 na	
nove	 svetovne	 izzive.	 V	 zvezi	 s	 tem	 bomo	 spodbujali	  
izvajanje	 akcijskega	 načrta	 za	 človekove	 pravice	 in	  
demokracijo	 za	 obdobje	 2020–2024.	 Prav	 tako	 bomo	
prednostno obravnavali prizadevanja za odpravo smrtne 
kazni	 in	 za	 izvajanje	 akcijskega	 načrta	 EU	 za	 enakost	  
spolov	in	krepitev	vloge	žensk	za	obdobje	2021–2025.
 
Na	 podlagi	 strategije	 EU	 na	 področju	 drog	 za	  
obdobje 2021–2025 bomo še naprej spodbujali poli-
tiko	EU	na	področju	drog	 in	zasvojenosti	z	drogami,	da	  
bi okrepili zunanjo zmogljivost Unije za zagovorništvo 
na	 tem	 področju	 z	 ustreznimi	 mednarodnimi	 partnerji	  
in	na	podlagi	humanistične	vizije	spoštovanja	človekovih	
pravic.
 
Posebno	 pozornost	 bomo	 namenili	 načrtu	 za	 izvajanje	
sklepov	 Sveta	 o	 zunanjem	 delovanju	 EU	 na	 področju	
preprečevanja	 terorizma	 in	 nasilnega	 ekstremizma	 ter	
boja	proti	njima.
 
V skladu z evropskim zelenim dogovorom se bomo 
zavzemali za višje globalne cilje na področju boja 
proti podnebnim spremembam, pri spodbujanju  
razogljičenja gospodarstev ter prizadevanjih za  
zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti in  
ohranitev okoljskih sistemov, vključno z oceanskimi. 
Glavni poudarek bo na pripravah na drugo konferen-
co ZN o oceanih in pobudah v okviru Konvencije ZN o  
pomorskem	mednarodnem	pravu.
 

Spodbujali bomo celovito strategijo za digitalno  
sodelovanje,	 pri	 čemer	 bomo	 poudarili	 vlogo	 EU	 kot	  
globalnega akterja ter reference v smislu etike in  
zaupanja	na	svetovni	ravni.	Predsedstvo	bo	z	Evropsko	
komisijo marca v Portu organiziralo digitalni dan, nato  
pa	 junija	 v	 Lizboni	 digitalno	 skupščino,	 na	 kateri	 bo	  
odobrena lizbonska deklaracija o digitalni demokraciji,  
ki	bo	služila	svojemu	namenu.
 
Glavna prednostna naloga portugalskega  
predsedovanja	 bo	 gospodarsko	 okrevanje	 držav	 z	  
nižjimi	 srednjimi	 prihodki,	 zlasti	 v	 Afriki,	 ki	 bi	 moralo	  
temeljiti	 na	 ustvarjanju	 vzajemno	 koristnih	 prilož-
nosti,	 zlasti	 na	 področjih	 podnebnih	 sprememb,	  
gospodarskega	 sodelovanja,	 vključujoče	 in	 trajnostne	  
trgovine	ter	naložb.
 
Na	 energetskem	 področju	 bomo	 nadaljevali	 pobude	  
EU	 za	 razvoj	 zunanje	 razsežnosti	 energetske	 politike	 s	
poudarkom	na	Afriki.
 
Izpostavili	 bomo	 sodelovanje	 na	 področju	 tehnične-
ga	policijskega	znanja	in	migracij.	V	zvezi	s	tem	bomo	v	
Lizboni organizirali ministrsko konferenco o migracijskih 
tokovih.
 
Pri poglabljanju odnosov EU z Azijo bomo posebno 
pozornost namenili odnosom z Indijo. Neformal-
no srečanje na ravni voditeljev in voditeljic držav ali 
vlad s predsednikom indijske vlade maja v Portu na  
povabilo predsednika Evropskega sveta bo  
priložnost za posodobitev partnerstva med EU in 
Indijo, ki bo temeljilo na strateškem sodelovanju ter 
političnem in gospodarskem dialogu, vzajemnosti in 
vzajemnih koristih.
 
Predsedstvo bo visokega predstavnika podpiralo 
pri konstruktivnem spremljanju izzivov, s katerimi se  
soočajo	 latinskoameriške	 partnerske	 države,	 vključno	
s	 krepitvijo	 demokratičnih	 institucij	 ter	 trajnostnim	 in	  
pravičnim	 razvojem	 držav	 v	 regiji.	 Poleg	 ponovne	  
oživitve	 dvoregionalne	 agende	 bomo	 spodbujali	 tudi	
odnose	s	podregionalnimi	bloki	na	področjih	 skupnega	
interesa.	 Posebna	 pozornost	 bo	 namenjena	 zaključku	
pogajanj	za	revizijo	pridružitvenih	sporazumov	z	Mehiko	
in	Čilom	ter	z	Mercosurjem.
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Zunanji odnosi

Ponovno bi bilo treba oživiti odnose z Združeni-
mi državami Amerike in jih opremiti s konkretnimi  
odzivi na svetovne izzive kot ključnim elementom 
novega zavezništva partnerjev s skupnimi inte-
resi in vrednotami. V tem okviru bi morala imeti  
osrednjo vlogo varnostno in obrambno  
sodelovanje ter krepitev multilateralizma in  
mednarodnih partnerstev. Napovedana vrnitev ZDA 
k Pariškemu sporazumu o podnebnih spremembah bo 
pripomogla k trajnostnemu gospodarskemu okrevanju 
in	opredelitvi	skupnih	ciljev	v	zvezi	s	podnebno	agendo.
 
Skupaj	 z	 visokim	 predstavnikom	 in	 Evropsko	 službo	
za zunanje delovanje (ESZD) si bomo prizadevali za  
poglobitev strateškega partnerstva z Magrebom, ki bo 
dopolnjevalo	obstoječe	pobude	za	regionalni	dialog.
 
Dejavno si bomo prizadevali za spodbujanje varnos-
ti,	 stabilnosti	 in	 razvoja	 v	 regiji	 Bližnjega	 vzhoda	 in	  
severne	Afrike,	pri	čemer	bomo	gradili	na	dialogu	ZN	z	  
regionalnimi	organizacijami,	kot	sta	Liga	arabskih	držav	in	
Afriška	unija,	da	bi	našli	dolgoročne	politične	rešitve.
 

Nadaljevali bomo proces širitve na Zahodni  
Balkan	na	podlagi	nove,	bolj	verodostojne	 in	učinkovite	  
metodologije ter prizadevanja za stabilizacijo in  
vključevanje	 v	 regiji,	 pri	 čemer	 bomo	 podprli	  
Evropsko	komisijo	v	zvezi	s	potekajočimi	procesi	reform	
v	teh	državah.
 
Predsedstvo se bo dejavno pripravljalo na organizacijo 
vrha EU-Vzhodno partnerstvo, ki naj bi bil februarja v 
Bruslju.	Kar	zadeva	Ukrajino,	bomo	podprli	prizadevanja	
visokega	predstavnika	za	spodbujanje	celovite	politične	
rešitve.
 
Spremljali bomo razvoj odnosov med EU in Rusijo na 
podlagi jasnega, doslednega in enotnega evropskega 
stališča,	ob	upoštevanju	izzivov	in	priložnosti.
 
Portugalsko predsedstvo bo prednostno  
obravnavalo prihodnje odnose EU z Združenim  
kraljestvom, pri čemer se bo zavzemalo za  
celovito, pravično in uravnoteženo partnerstvo,  
ki bo spoštovalo interese Unije in njenih držav članic.
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Razvojna partnerstva

Predsedstvo bo spodbujalo evropski model razvoj-
nega sodelovanja, ki bo bolj strateški in bolje usklajen s  
prednostnimi	nalogami	zunanje	politike	Unije.
 
Zavzemali se bomo za mednarodna razvojna  
partnerstva, usmerjena v rezultate, ob zagotavljanju  
usklajenosti	 dela	 z	 Evropsko	 komisijo	 in	 ESZD.	  
Prispevali bomo h krepitvi partnerstva z afriškimi,  
karibskimi	 in	 pacifiškimi	 državami,	 da	bi	 okrepili	 prihod-
nji sporazum, ki bo nadomestil Sporazum iz Cotonouja,  
instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno  
sodelovanje	ter	evropski	mirovni	instrument.
 
Prednost bomo dali pripravi in organizaciji šestega 
vrha EU-Afriška unija in njegovim rezultatom.
 
Portugalska bo skupaj z Evropsko investicijsko banko 
(EIB) aprila v Lizboni organizirala forum na visoki ravni 
o	zelenem	gospodarstvu	in	zelenih	naložbah	med	EU	in	
Afriko.	Cilj	bo	razpravljati	o	krepitvi	naložb	med	celinama	

s	posebnim	poudarkom	na	zelenih	naložbah	in	energet-
skem	prehodu.	Cilj	 je	 spodbujati	 učinkovito	partnerstvo	
za	gospodarski	razvoj	in	ustvarjanje	delovnih	mest	v	Afriki.
 
Prednost bomo namenili pristopu boljšega sodelova-
nja,	 ki	 temelji	 na	 načelu	 vključenosti	 in	 krepitvi	 dodane	  
vrednosti	 sodelovanja	 vseh	 držav	 članic,	 pri	 čemer	 se	
opira	na	njihove	različne	pristojnosti	in	vire.
 
Usmerjali bomo razpravo o razvoju v tranziciji s  
snovanjem strategij za obravnavanje izzivov, s kateri-
mi	 se	 soočajo	 države	 s	 srednjimi	 prihodki,	 s	 posebnim	  
poudarkom	 na	 prehodu	 z	 ravni	 najmanj	 razvitih	 držav	  
na	 raven	 držav	 z	 nižjimi	 srednjimi	 prihodki	 v	 Afriki	  
in	Latinski	Ameriki.
 
 
Spodbujali	 bomo	 razpravo	 o	 človekovem	 razvoju,	  
zlasti	 na	 področju	 zdravja	 in	 izobraževanja,	 vključno	 z	  
vidika	enakosti	spolov	in	krepitve	vloge	žensk.

Humanitarno delovanje

Podpirali bomo ukrepe za okrepitev odziva na  
pandemijo	 v	 najbolj	 prizadetih	 državah	 in	 državah	 s	  
šibkejšimi zdravstvenimi sistemi, zlasti v okviru  
evropskega	odziva.
 
Izpostavili bomo medsektorsko povezavo humanitar-
ne	 pomoči,	 razvojnega	 sodelovanja	 in	 izgradnje	 miru	  
(„trojna	 povezava“),	 pri	 čemer	 bomo	 zaščitili	 mandate	
posameznih	akterjev	in	spoštovanje	humanitarnih	načel.
 

V skladu z Evropskim soglasjem o humanitarni  
pomoči	 bomo	 zagotovili	 prepoznavnost	 poglavitnih	  
novih,	 dolgotrajnih	 in	 pozabljenih	 humanitarnih	 kriz.	  
Prizadevali si bomo tudi za poglobitev razprave o vplivih 
podnebnih	sprememb	na	humanitarno	delovanje.
 
Spodbujali bomo razpravo o zaščiti najranljivejše-
ga prebivalstva in pomoči zanj, s poudarkom na  
prisilno razseljenih osebah. V zvezi s tem bomo  
posebno pozornost namenili krepitvi podpore EU  
za mlade begunce in prisilno razseljene osebe v  
visokošolskem izobraževanju.
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Trgovina

Predsedstvo bo podpiralo krepitev na pravilih  
temelječega večstranskega trgovinskega sistema in 
posodobljene Svetovne trgovinske organizacije ter 
mreže ambicioznih in uravnoteženih dvostranskih  
trgovinskih sporazumov s ključnimi partnericami.
 
Posebna pozornost bo namenjena pregledu trgovinske 
politike	 EU.	 Ta	 cilj	 bo	 ustvaril	 pogoje	 za	 diverzifikacijo	
globalnih	 vrednostnih	 verig,	 zagotovil	 večjo	 strateško	
avtonomijo EU in prispeval k hitrejšemu okrevanju po 
krizi	zaradi	pandemije.
 
Dvanajsta ministrska konferenca STO, ki naj bi bila 
leta 2021, in njeni rezultati bi morali spodbuditi proces  
reforme	STO,	vključno	s	pritožbenim	organom	v	okviru	
mehanizma	STO	za	reševanje	sporov.
 
Predsedstvo bo v okviru STO posebno pozornost  
namenilo	 večstranskim	 pogajanjem	 o	 subvencijah	 za	  
ribištvo.	Med	 različnimi	 večstranskimi	 pobudami	 bomo	
izpostavili pobude, povezane z digitalno trgovino in  
pospeševanjem	 novih	 pobud,	 zlasti	 na	 področjih	  
podnebja	in	zdravja.
 
Spremljali	 bomo	 izvajanje	 obstoječih	 sporazumov	 in	  
pogajanja o novih sporazumih, zlasti z Avstralijo in Novo 
Zelandijo,	 ter	 posodobitev	 sporazuma	 s	 Čilom,	 poleg	
tega	pa	 spodbujali	 trgovini	 in	 naložbam	prijazno	okolje	
za	evropske	gospodarske	subjekte.	Predsedstvo si bo 
zaradi strateškega interesa prizadevalo prispeva-
ti k ustvarjanju pogojev za podpis pridružitvenega  
sporazuma med EU in Mercosurjem ter posodoblje-
nega globalnega sporazuma med EU in Mehiko.
 

Med prednostnimi nalogami bodo tudi utrditev  
trgovinskih	 odnosov	 z	 Združenimi	 državami	  
Amerike	ter	zaključek	pogajanj	o	sporazumu	o	naložbah	 
in	 izvajanje	 sporazuma	 o	 geografskih	 označbah	 s	  
Kitajsko.	 Pomembni	 bodo	 tudi	 trgovinski	 in	 naložbeni	  
odnosi	 z	 Indijo,	 zlasti	 možnost	 sklenitve	 sporazuma	 o	  
zaščiti	naložb.
 
Politična	 prednostna	 naloga	 portugalskega	  
predsedstva	 bo	 poglobitev	 in	 posodobitev	 obstoječih	  
prostotrgovinskih	 sporazumov	 z	 južnim	 sosedstvom	 in	
napredek	pri	pogajanjih,	ki	potekajo	z	drugimi	državami	
v	regiji.
 
Prizadevali si bomo za poglobitev trgovinskih odnosov 
z	 Afriko,	 da	 bi	 prispevali	 k	 postopnemu	 uresničevanju	  
sporazuma o vzpostavitvi afriškega celinskega  
sporazuma	 o	 prosti	 trgovini.	 Podprli	 bomo	 proces	
za	 pridružitev	 Angole	 sporazumu	 o	 gospodarskem	  
partnerstvu	 med	 EU	 in	 Južnoafriško	 razvojno	  
skupnostjo (SADC) ter pogajanja o sporazumu med  
EU	in	Angolo	o	spodbujanju	naložb.
 
Predsedstvo bo ob upoštevanju potrebe po okrepit-
vi zmogljivosti EU za boj proti nepoštenim trgovinskim  
praksam	 in	 po	 spodbujanju	 enakih	 konkurenčnih	  
pogojev pozorno spremljalo izvajanje instrumentov  
trgovinske	 zaščite	 in	 razvoj	 dopolnilnih	 instrumentov,	  
kot sta uredba o izvrševanju in novi instrument za  
mednarodno	javno	naročanje.
 
 
Revizija uredbe o splošni shemi preferencialov bo  
priložnost	za	potrditev	evropskih	vrednot,	zlasti	okoljskih	
in	družbenih.
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Varnost in obramba

S skupnim evropskim strateškim kompasom bomo  
prednostno obravnavali bolj operativno usmeritev  
globalne strategije EU, da bi opredelili njeno raven  
ambicij	 ter	 okrepili	 varnostno	 in	 obrambno	 razsežnost	
z	 izboljšanjem	skladnosti	 in	učinkovitosti	pobud	v	okvi-
ru skupne varnostne in obrambne politike (SVOP), ki  
dopolnjujejo	Nato.
 
Posledice covida-19 pomenijo preizkus odpornosti 
in solidarnosti držav članic ter še poudarjajo, kako 
nujno je izboljšanje zmogljivosti EU za odzivanje na 
krize. Podprli bomo delo projektne skupine, ki jo 
je ESZD ustanovila, da bi ocenila odziv oboroženih 
sil držav članic na pandemijo ter pri tem opredelila  
vrzeli, izzive, najboljše prakse in načine za  
izboljšanje sodelovanja in usklajevanja v odziv  
na zapletene izredne razmere, zlasti uporabo  
vojaških zmogljivosti za podporo mehanizmu EU  
na področju civilne zaščite.
 
Spodbujali	 bomo	 razmislek	 o	 učinkovitosti	 vojaških	  
misij	 in	 operacij	 v	 okviru	 SVOP,	 pri	 čemer	 bomo	  
upoštevali	 pridobljene	 izkušnje.	 V	 sodelovanju	 z	 ZN	 in	
drugimi	 večstranskimi	 organizacijami	 bomo	 predno-
stno obravnavali krepitev partnerstva med EU in Afriko 
na	 področju	 varnosti	 in	 obrambe	 v	 okviru	 celostnega,	  
celovitega in usklajenega pristopa, zlasti v Sahelu in  
Gvinejskem zalivu, s poudarkom na krepitvi  
zmogljivosti.	 V	 zvezi	 s	 tem	 bomo	 skupaj	 z	 visokim	  
predstavnikom marca v Lizboni organizirali ministr-
sko	 srečanje	 EU	 z	 afriškimi	 partnerskimi	 organizacijami	  
o	miru	in	varnosti.
 
Še naprej bomo izvajali zaveze iz pakta o civilnih vidi-
kih SVOP in zagotavljali prepoznavnost tega izvajanja 
ter spodbujali celosten in trajen pristop k povezavi med  
notranjo	in	zunanjo	varnostjo/obrambo,	pri	čemer	bomo	
zagotovili,	da	se	bo	sodelovanje	na	področju	SVOP	ter	
pravosodja in notranjih zadev pretvorilo v operativne 
rezultate.
 

Prispevali bomo k poglobitvi evropskega sodelova-
nja pri razvoju zmogljivosti z namenom spodbujanja  
tehnološke in industrijske baze evropske obrambe  
(EDTIB)	 ter	 posebne	 vloge	 MSP.	 Predlagali	 bomo	  
skupen pristop k evropskemu obrambnemu  
gospodarstvu	 z	 vključujočo,	 raznoliko	 in	 trajnostno	
metodologijo.	 Skladno	 s	 tem	 se	 bomo	 zavzemali	 za	  
operacionalizacijo Evropskega obrambnega sklada s 
poudarkom	 na	 razvoju	 ključnih	 tehnoloških	 sektorjev.	  
V zvezi s tem bomo skupaj z Evropsko obrambno  
agencijo aprila v Portu organizirali konferenco na  
visoki ravni o vplivu prelomnih tehnologij na varnost  
in	obrambo.
 
Izpostavili bomo povezavo med podnebnimi  
spremembami in varnostjo in obrambo ter se  
zavzeli	 za	 vključitev	 strogih	 meril	 za	 prilagajanje	  
podnebnim spremembam v stalno strukturno  
sodelovanje	ob	predložitvi	časovnega	načrta	za	ukrepe	
na	tem	področju.
 
Predsedstvo bo spodbujalo razmislek o pomorski  
varnosti	 na	 podlagi	 najnovejše	 ocene	 ogroženosti	
na	 ključnih	 pomorskih	 območjih,	 na	 primer	 v	 Gvinej-
skem zalivu in Atlantiku, ter operacionalizacijo novih  
konceptov, kot je koncept koordinirane prisotnosti  
na	morju,	pa	tudi	krepitev	zmogljivosti	v	tretjih	državah.	
Razvili	 bomo	 orodje	 za	 izvajanje	 akcijskega	 načrta	 za	
strategijo	EU	za	pomorsko	varnost.	Predsedstvo	bo	maja	
formaliziralo	vzpostavitev	atlantskega	centra	na	Azorih.
 
V okviru sodelovanja med EU in Natom bomo  
posebno pozornost namenili hibridnim grožnjam, 
kibernetski obrambi, pomorski varnosti (vključ-
no s krepitvijo zmogljivosti za partnerje), vojaški  
mobilnosti in odzivanju na zapletene izredne  
razmere. Z vidika sodelovanja na področju  
varnosti si bomo prizadevali za poglobitev sinergij  
z ustreznimi regionalnimi subjekti v severni Afriki,  
na Bližnjem vzhodu in v Sahelu.




