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Evropska unija je osrednji gospodar-
ski, pravni in politični okvir sodelo-
vanja večine evropskih držav. Zago-
tavlja mehanizme za premagovanje 
skupnih izzivov, ki so bodisi preve-
liki, da bi jih posamične države lah-
ko uspešno reševale same, bodisi 
je skupno iskanje rešitev zanje bolj 
ekonomično in/ali varnejše. EU zdru-
žuje države in narode, ki pripadajo 
evropski civilizaciji, kar ji je omogo-
čilo postopno vzpostavitev mehaniz-
mov sodelovanja. EU je zato najprej 
institucionaliziran vrednotni, civiliza-
cijski in mirovni proces ter posledič-
no na tem temelječa gospodarska, 
politična in (delno) monetarna unija 
oziroma zveza. Je tudi proces, kate-
rega še ne povsem doseženi cilj je 
Evropa – združena, svobodna in v 
miru sama s seboj.

Pridobitve evropskega povezoval-
nega procesa niso samoumevne in 
večne. Zlasti spremenjene razmere 
zaradi pandemije covida-19 so Unijo 
postavile pred nove preizkušnje. Te 
so na eni strani razgalile našo skup-
no nepripravljenost na tovrstne grož-
nje, na drugi strani pa osvetlile poti, 
po katerih se v prihodnje pandemijam 
lahko skupaj upremo pravočasno in 
učinkovito. V ospredje je jasneje kot 
kadar koli prej stopilo spoznanje, da 
sta obstoj in razvoj EU odvisna pred-
vsem od njene sposobnosti, da ne 
pozabi svojega vrednotnega teme-
lja in da se pravočasno in učinkovito 
odziva tudi na simetrične grožnje in 
težave ter v ta namen pravočasno 
oblikuje ali dogradi potrebne instru-
mente.

UVOD
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Unija	evropskega	načina	 
življenja,	vladavine	prava	in	 
enakih meril za vse. 

Unija uravnoteženih pravic in odgovornosti, 
visoke ravni zaščite človekovih pravic in te-
meljnih svoboščin, vključno s pravico do svo-
bode izražanja.

Verodostojna in varna Evropska 
unija. Unija, ki je sposobna  
zagotavljati varnost in stabilnost 
tudi	v	svoji	soseščini.	

Unija sodelovanja v okviru severnoatlantske-
ga zavezništva. Unija, ki si dejavno prizade-
va za doseganje strateškega cilja: Evropa 
– združena, svobodna in v miru s seboj in 
drugimi celinami. Unija varovanih zunanjih 
meja ter jasne razmejitve med zakonitimi in 
nezakonitimi migracijami.

Konferenca o prihodnosti  
Evrope. 

Organizacija številnih razprav, odprtih za vse, 
ki želijo prispevati svoje predloge za obliko-
vanje skupne evropske prihodnosti.

Odpornost in okrevanje  
Evropske unije.  
Strateško avtonomna Unija.

Oblikovanje ali dograditev načrtov in instru-
mentov za odpornost Unije proti pandemijam 
ter močnim kibernetskim napadom. Okreva-
nje Evropske unije po pandemiji, ki temelji na 
digitalnem, zelenem in pravičnem prehodu.

Slovenija drugič prevzema predsedovanje Svetu EU. Zaokrožila bo delo tria, v katerem sodeluje z Nemčijo in 
Portugalsko, s pobudami in aktivnostmi pa bo pripravila pot naslednjemu triu predsedstev. Med slovenskim 
predsedovanjem Svetu EU bo potekal osrednji del razprav v okviru Konference o prihodnosti Evrope. Sloveni-
ja je za drugo polovico leta 2021 (v skladu s Strateško agendo EU za obdobje 2019–2024) oblikovala predno-
stne naloge, ki naj prispevajo k obstoju in razvoju Unije.

PREDNOSTNE NALOGE

1. 2.

3. 4.
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1.  ODPORNOST IN OKREVANJE EVROPSKE UNIJE,  
 STRATEŠKO AVTONOMNA UNIJA

Odpornost
Glavna prednostna naloga Slovenije kot predsedu-
joče Svetu EU je prispevati k izgradnji trdnejše 
in odpornejše Unije. Da bi to dosegli, se bomo 
osredotočili na izboljšanje njene sposobnosti 
predvidevanja različnih kriznih razmer, ki zara-
di svoje narave ali obsega presegajo zmogljivosti 
posameznih držav članic ali imajo znatne čezmejne 
učinke, ter na sposobnost učinkovitejšega spop-
rijemanja z njimi. Med predsedovanjem bomo zato 
v ospredje postavili krepitev zmogljivosti za us-
pešen spopad s pandemijami ter različnimi obli-
kami sodobnih in kompleksnih varnostnih tveganj in 
groženj, kot so kibernetski napadi večjih razse-
žnosti. Naša prizadevanja bodo usmerjena tudi v 
zmanjšanje odvisnosti od zunanjih akterjev.

Opravili bomo temeljit pregled izkušenj iz krize za-
radi pandemije covida-19, ki bo vključeval strate-
ški pogled naprej. Ta bo osredotočen tudi na vidike 
čezmejnih učinkov ukrepov za preprečevanje širje-
nja virusa na nekatera ključna področja delovanja 
EU, kot je področje notranjega trga. Cilj je, da se z 
usklajenim delovanjem zmanjšajo negativni učinki 
ukrepov in ohrani njihova celovitost. Osredotočeni 
bomo na krepitev zmogljivosti, vzdržnosti in od-
pornosti zdravstvenih sistemov ter druge kritične 
infrastrukture EU in držav članic ter na vzpostavitev 
višje stopnje samozadostnosti na področju za-
gotavljanja oskrbe in upravljanja zalog s ključ-
nimi dobrinami in storitvami. Za izboljšanje prip-
ravljenosti na pandemije in za krepitev odpornosti 
zdravstvenih sistemov bodo zlasti pomembna priza-
devanja za vzpostavitev evropske zdravstvene uni-
je. Na tem področju želimo okrepiti naloge Evrop-
skega centra za preprečevanje in obvladovanje 
bolezni (ECDC) ter Evropske agencije za zdravila 
(EMA), da bi tako pridobili kakovostne znanstvene 
podlage in podatke za odločanje držav članic pri po-
javu pandemij. Hkrati želimo doseči napredek glede 
vzpostavitve pravnega okvira za sodelovanje med 
državami članicami pri resnih čezmejnih grožnjah 

za zdravje, vključno s pripravo načrtov priprav-
ljenosti na pandemije in usklajevalnih mehaniz-
mov. Za uresničitev zastavljenih ciljev pri uvajanju 
rešitev za odporne zdravstvene sisteme bo Slove-
nija v juliju organizirala konferenco na visoki ravni.

Pomembna naloga slovenskega predsedovanja bo 
tudi krepitev odpornosti proti velikim kibernet-
skim napadom in krizam ter učinkovito odzivanje 
nanje, vključno z boljšim vključevanjem kibernet-
skega vidika v celostno krizno odzivanje. Osredo-
točili se bomo zlasti na krepitev kibernetske odpor-
nosti kritične infrastrukture in enotnega digitalnega 
trga. Naš cilj je doseči odločilen napredek pri obrav-
navi predloga direktive o ukrepih za visoko skupno 
raven kibernetske varnosti v Uniji ob hkratnem na-
predku pri obravnavi Direktive o odpornosti kritičnih 
subjektov. Zaradi velike izpostavljenosti Unije v pri-
merih kibernetskega ogrožanja njene neposredne 
soseščine bo Slovenija podprla izgradnjo kibernet-
skih zmogljivosti v državah Zahodnega Balkana. Ob 
robu Blejskega strateškega foruma v začetku sep-
tembra bomo organizirali konferenco na visoki ravni 
o kibernetski varnosti, na katero bodo vabljeni tudi 
predstavniki Zahodnega Balkana.

Slovenija si bo prizadevala tudi za nadaljnjo kre-
pitev in izboljšanje učinkovitosti odziva EU na 
različne naravne in druge nesreče večjega ob-
sega. Podprli bomo nadaljnji razvoj zmogljivosti 

Med predsedovanjem bomo 
zato v ospredje postavili  
krepitev zmogljivosti za  
uspešen spopad s  
pandemijami ter različnimi  
oblikami sodobnih in  
kompleksnih varnostnih  
tveganj in groženj, kot so  
kibernetski napadi večjih  
razsežnosti.
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soljskega prometa. Še zlasti pomemben cilj v okviru 
zagotavljanja strateške avtonomije je povečanje 
neodvisnosti EU na področju cepiv in ključnih 
zdravil. V ta namen bo slovensko predsedstvo za-
čelo delo za ustanovitev organa za odziv na izredne 
zdravstvene razmere (HERA). Naš cilj je, da HERA 
dobi tudi lastne zmogljivosti za raziskave in razvoj 
ter ustrezno infrastrukturo na evropski ravni, ki bo 
omogočala proizvodnjo zdravil in cepiv. 

V okviru razprave o povečanju odpornosti in neodvi-
snosti bo za slovensko predsedstvo pomemben cilj 
krepitev odpornosti evropske infrastrukture. Da 
se zagotovi nemoteno izvajanje tistih storitev, ki so 
ključne za ohranjanje glavnih družbenih in gospo-
darskih funkcij, bomo posebno pozornost namenili 
obravnavi Direktive o odpornosti kritičnih subjektov. 
Na področju enotnega energetskega trga in evrop-
ske energetske infrastrukture bomo za zagotavlja-
nje boljše povezanosti in s tem večje zanesljivosti 
oskrbe prednostno obravnavali Uredbo o vseevrop-
skih energetskih omrežjih (TEN-E), ki je v skladu z 
Evropskim zelenim dogovorom in dolgoročnimi cilji 
EU za razogljičenje, hkrati pa prispeva k sektorske-
mu in tržnemu povezovanju, zanesljivosti oskrbe in 
konkurenci.

Izredne razmere, povezane s pandemijo covida-19, 
so nas opomnile na strateški pomen preskrbe 
s hrano v EU. Cilj slovenskega predsedstva bo 
premik k obravnavi kmetijstva kot ključne in strate-
ške dejavnosti, ki zagotavlja zanesljivo, zadostno, 
trajnostno in odporno preskrbo s hrano v skladu s 
strateškimi usmeritvami Strategije »od vil do vilic«. 
S tem namenom bo v okviru temeljne prednostne 

Izkušnje iz krize zaradi pandemije covida-19 so 
jasno pokazale, da odpornosti Evropske unije ni 
mogoče zagotoviti, ne da bi se lotili vprašanja odvi-
snosti Unije od nekaterih ključnih dobrin. Slovensko 
predsedstvo zato želi pospešiti razpravo o zagota-
vljanju avtonomije Evropske unije na nekaterih 
strateških področjih, kot so oskrba z zdravili, ce-
pivi in zdravstveno opremo, industrijska politika 
in energija, pa tudi preskrba s hrano.

Posebno pozornost bomo namenili izvajanju po-
sodobljene industrijske strategije, ki vključuje tudi 
vidik krepitve strateške avtonomije in tehnološke 
suverenosti EU. Slovensko predsedstvo Sveta EU 
bo začelo razpravo o ukrepih za zaščito notranjega 
trga in strateških naložb ter sredstev in tehnologij 
za krepitev vzdržnosti evropskih vrednostnih 
verig. Prizadevalo si bo tudi za boljši dostop 
evropskih podjetij, vključno z malimi in srednje 
velikimi podjetji, do globalnih integriranih vre-
dnostnih in dobavnih verig. Prizadevali si bomo 
za odprto trgovinsko politiko ter krepitev zavezni-
štev in sodelovanja s trgovinskimi partnericami po 
svetu ob okrepitvi orodij za učinkovito obravnavo 
nepoštenih trgovinskih praks. S ciljem zagotoviti 
varnost in avtonomijo evropske vesoljske industrije 
bomo krepili razpravo na področju upravljanja ve-

Strateška avtonomija

Slovensko predsedstvo zato 
želi pospešiti razpravo o  
zagotavljanju avtonomije  
Evropske unije na  
nekaterih strateških področjih, 
kot so oskrba z zdravili, cepivi 
in zdravstveno opremo,  
industrijska politika in energija, 
pa tudi preskrba s hrano.

Pomembna naloga  
slovenskega predsedovanja 
bo tudi krepitev odpornosti 
proti velikim kibernetskim  
napadom in krizam ter  
učinkovito odzivanje nanje, 
vključno z boljšim  
vključevanjem kibernetskega 
vidika v celostno krizno  
odzivanje.

evropskega nabora civilne zaščite in zmogljivosti 
rescEU ter izboljšanje učinkovitosti operativnega 
delovanja, vključno s transportnimi in logističnimi 
zmogljivostmi.
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glede spopadanja s podnebnimi spremembami je 
jasen in ambiciozen: zmanjšati izpuste toplogrednih 
plinov za 55 odstotkov do leta 2030 glede na izho-
diščno leto 1990 in tako ob ohranitvi oziroma izbolj-
šanju konkurenčnih sposobnosti evropske industrije 
zmanjšati škodljive izpuste in tudi energetsko odvi-
snost ter poskrbeti za pravičen energetski prehod. S 
to zavezo bo slovensko predsedstvo začelo pogaja-
nja o svežnju zakonodajnih aktov z naslovom Prip-
ravljeni na 55. Pogajanja bomo vodili tako, da se 
posamezne rešitve uzakonijo v skladu z načeli so-
lidarnosti, pravičnosti, stroškovne učinkovitosti 
in pravice držav članic do izbire energetske me-
šanice in tehnologij, kar vključuje tudi možnost 
izrabe potencialov varne jedrske energije. V tem 
okviru bosta pomembna revizija sistema trgovanja s 
toplogrednimi plini in oblikovanje zakonodajnih pre-
dlogov s področja obnovljivih virov energije, emisij v 
prometu, rabe zemljišč in gozdarstva.

Velik vir izpustov toplogrednih plinov je sektor pro-
meta. Zato se bo slovensko predsedstvo Sveta 
EU prednostno posvetilo trajnostni in pametni 
mobilnosti, kjer bodo v ospredju prenova uredi-
tve omrežij TEN-T ter razvoj in široka uporaba 
alternativnih goriv. V tem okviru sta za Sloveni-
jo osrednjega pomena spodbujanje e-mobilnosti 
z energijo iz nizkoemisijskih virov ter zagotavljanje 
zadostne polnilne infrastrukture in dostopnih vozil. 
Možnost dodatnega zniževanja izpustov prinaša 
širša uporaba železniškega prometa. Leto 2021 je 
v EU razglašeno za leto železnic, kar bo slovensko 
predsedstvo Sveta EU izkoristilo za spodbujanje 
razprav in priprave načrtov za potrebne infrastruk-
turne prilagoditve. Na finančnem področju bo k 
doseganju podnebnih ciljev prispevalo tudi obliko-
vanje evropskega standarda za zeleno obveznico.

naloge izgradnje trdnejše in odpornejše EU v iz-
boljšanje sistema kriznega upravljanja v EU 
vključeno tudi področje preskrbe s hrano. Strateška 
vloga kmetijstva, boljše medsebojno obveščanje in 
usklajen način delovanja za zagotavljanje varnos-
ti preskrbe s hrano v kriznih razmerah bodo zato 
teme razprave o Sporočilu Evropske komisije o 
kriznem načrtu za ohranjanje varnosti preskrbe, ki 
jo bo usmerjalo slovensko predsedstvo.

Okrevanje evropskega gospodarstva, ki bo temeljilo 
na zelenem prehodu in digitalni preobrazbi ter 
upoštevanju demografskih izzivov, bo osrednja 
naloga Evropske unije v prihodnjem obdobju. Cilj 
slovenskega predsedstva Sveta EU je spodbuditi 
naložbe v dvojni prehod, vključno z zagotavljanjem 
znatnih sredstev večletnega finančnega okvira in 
zlasti instrumenta za okrevanje v konkretne progra-
me in projekte, ki bodo državam članicam pomagali 
pri reševanju izzivov ponovnega zagona gospodar-
stva in okrevanja njihovih družb. Namen je čim hi-
trejši zaključek postopkov potrjevanja nacionalnih 
načrtov za okrevanje in odpornost. 

Slovensko predsedstvo bo začelo razpravo o pre-
dlogih za nove lastne vire sredstev. Glavni namen 
je razbremenitev proračunov držav članic in s tem 
ustvarjanje fiskalnega prostora za usmerjanje naci-
onalnih proračunskih sredstev v gospodarsko okre-
vanje. Posebno pozornost bomo namenili predlogu 
digitalnega davka in novemu lastnemu viru na pod-
lagi mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah. 
S ciljem zagotoviti čim hitrejše in vzdržno okrevanje 
bo slovensko predsedstvo Sveta EU spodbudilo tudi 
razpravo o izvajanju fiskalnih pravil EU v smeri, ki 
bo zagotovila ravnotežje med učinkovito podpo-
ro gospodarski rasti in dolgoročno stabilnostjo 
javnih financ. Za boljšo pripravljenost na prihodnje 
izzive bo Slovenija posebno pozornost namenila kre-
pitvi dolgoročne stabilnosti in učinkovitosti finančne-
ga sistema, ki ga je treba na trajnostni način raz-
bremeniti tveganj, ki izvirajo iz posledic pandemije.

Slovensko predsedstvo si bo kar najbolj prizadeva-
lo, da EU na svetovni ravni ohrani vodilno vlogo 
na področju pravičnega zelenega prehoda. Cilj 

Okrevanje evropskega  
gospodarstva, ki bo temeljilo 
na zelenem prehodu in  
digitalni preobrazbi ter  
upoštevanju demografskih 
izzivov, bo osrednja naloga 
Evropske unije v prihodnjem 
obdobju.

Okrevanje
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Slovenija bo v vlogi predsedujoče aktivno prispevala 
k nadaljnji krepitvi globalne vloge EU v aktivnem 
boju proti podnebnim spremembam. Pripravila in 
usklajevala bo ambiciozen pogajalski mandat EU 
za 26. zasedanje pogodbenic Okvirne konvencije 
OZN o podnebnih spremembah (COP26 UNFCCC) 
v Glasgowu.

Zeleni prehod bo odvisen od udejanjanja krožnega 
gospodarstva. Cilj Slovenije ni le zmanjšati okolj-
ska tveganja, temveč z uporabo zelenih tehno-
logij zagotoviti konkurenčno prednost podjetij 
iz EU v mednarodnem okolju ter zmanjšati od-
visnost Unije od ključnih surovin. Zato se bomo 
na zakonodajnem področju usmerili v nadaljnja po-
gajanja o prenovljenem zakonodajnem okviru za 
baterije in urejanje problematike pošiljk odpadkov. 
Zakonodajni akt o baterijah uresničuje boljšo izrabo 
življenjskega cikla baterij in rešuje izzive povečane 
rabe baterij. K učinkovitejšemu ravnanju z odpad-
ki in boljšemu izkoriščanju sekundarnih surovin bo 
pripomogla revizija Uredbe o pošiljkah odpadkov, ki 
vodi v zmanjšanje izvoza odpadkov iz EU in lajša 
pošiljanje odpadkov za recikliranje znotraj EU.

Na področju kmetijstva bo slovensko predsedstvo 
Sveta EU podprlo trajnostne rešitve, ki bodo kme-
tijstvo smiselno vključevale v sisteme upravlja-
nja naravnih virov in bodo upoštevale tudi skrb za 
ohranjanje podeželja, vključno s povezovanjem 
kmetijstva s turizmom. Slovenija načrtuje politično 

razpravo o pripravi strateških načrtov za izvajanje 
skupne kmetijske politike. Slovensko predsedstvo 
bo dejavno sodelovalo na konferenci o Strategiji »od 
vil do vilic«, ki bo potekala oktobra na svetovni dan 
hrane. Na podlagi prenovljene Strategije EU za goz-
dove po letu 2020 bo Slovenija pospešila tudi raz-
pravo o celostni obravnavi gozdov, v kateri bomo po-
udarili pomen trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Slovensko predsedstvo bo močno poudarilo raz-
pravo o različnih vidikih digitalizacije. Podprli 
bomo razvoj, ki bo EU zagotavljal večjo digitalno 
avtonomijo in hitrejše zmanjševanje zaostanka 
za vodilnimi v svetu. To vključuje izboljšanje po-
vezljivosti, razvoj varne, učinkovite in odporne 
digitalne infrastrukture, vključno s 5G, izboljša-
nje digitalnih znanj in spretnosti, dostopnih digi-
talnih javnih storitev ter vzpostavitev ugodnega 
okolja za razvoj, testiranje in uporabo novih teh-
nologij, ob tem pa pravočasno pripravo zakonodaj-
nih podlag za razvoj in uporabo umetne inteligence. 
Za uresničevanje ciljev glede digitalne preobrazbe in 
avtonomije bosta v času slovenskega predsedova-
nja Svetu EU zlasti pomembni področji umetne inte-
ligence in podatkov. Slovenija se bo osredotočila na 
napredek pri pogajanjih o aktu o umetni inteligenci, 
ki bo oblikoval splošni okvir za nadaljnje zakonsko 
urejanje tega področja, uradno opredelil umetno in-
teligenco in omejil tveganja, ki jih prinaša njena širša 
raba. Na področju ponovne uporabe, obdelave in iz-
menjave podatkov ter podatkovne ekonomije pa bo 
slovensko predsedstvo nadaljevalo obravnavo akta 
o upravljanju podatkov in začelo obravnavo akta o 
podatkih. Septembra bo slovensko predsedstvo or-
ganiziralo konferenco na visoki ravni o umetni inteli-
genci, na kateri bomo opozorili na izzive učinkovitih 
politik in ureditev za spodbujanje razvoja in uporabe 
umetne inteligence v družbi, na zagotavljanje zau-
panja javnosti v umetno inteligenco ter na načrtova-
nje skupnih aktivnosti v okviru usklajenega načrta za 
razvoj in uporabo umetne inteligence na ravni EU.

Konkurenčnost in poglabljanje notranjega trga 
sta ob upoštevanju njegove socialne razsežnosti 
med strateškimi cilji predsedovanja Slovenije Sve-
tu EU. Pri tem bosta še posebej pomembna cilja 
odpraviti čezmejne ovire na področju storitev 
in prostega pretoka blaga in oseb ter odpraviti 

Cilj glede spopadanja s  
podnebnimi spremembami je 
jasen in ambiciozen: zmanjšati 
izpuste toplogrednih plinov za 
55 odstotkov do leta 2030  
glede na izhodiščno leto 1990 
in tako ob ohranitvi oziroma 
izboljšanju konkurenčnih  
sposobnosti evropske  
industrije zmanjšati škodljive 
izpuste in tudi energetsko  
odvisnost ter poskrbeti za  
pravičen energetski prehod.
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neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu 
dela. V času predsedovanja bomo pozornost usme-
rili v boljše izvajanje in uveljavljanje pravil enotnega 
trga ter v skrbno spremljanje izvajanja posameznih 
ukrepov. Osredotočili se bomo tudi na problemati-
ko standardizacije in oblikovanje kriznega meha-
nizma za notranji trg, ki bi omogočal lažje spoprije-
manje s prihodnjimi krizami. Tako želimo prispevati 
k oblikovanju odpornejšega notranjega trga s pou-
darkom na razvoju njegove digitalne in zelene raz-
sežnosti. Digitalni in zeleni prehod bo tudi med 
osnovnimi usmeritvami pri prilagoditvi pravil varstva 
potrošnikov in posodobitvi pravil državnih pomoči.

Slovensko predsedstvo se bo posvetilo razvoju di-
gitalnega notranjega trga. Vodili bomo pogajanja o 
pomembnih zakonodajnih predlogih s področja ure-
janja digitalnih storitev. Cilj je posodobiti pravila kon-
kurence na digitalnih trgih in okrepiti varstvo potro-
šnikov. Naloga Slovenije bo, da zbliža stališča držav 
članic glede predlogov akta o digitalnih trgih in akta 
o digitalnih storitvah, ki prinašata ambiciozno refor-
mo digitalnega prostora ter uvajata celovit sklop no-
vih pravil za vse digitalne storitve, in sicer zakonsko 
ureditev delovanja spletnih platform ter urejanje kon-
kurence na digitalnih trgih. Tudi na področju finanč-
nih storitev bomo usklajevali zakonodajne predloge 
s področja digitalnih financ. Prinesli bodo zakonsko 
ureditev trga kriptoimetij in krepitev digitalne 
operativne odpornosti finančnega sektorja.

Poleg usmeritve v zeleno in digitalno, ki sta temeljna 
dejavnika okrevanja evropskega gospodarstva, bo 
prenova zajela tudi posamezne panoge, ki so bile v 
krizi zaradi pandemije covida-19 najbolj prizadete. 
Slovensko predsedstvo se bo osredotočilo na okre-

vanje nekaterih industrijskih ekosistemov. Posebno 
pozornost bomo namenili okrevanju turističnega 
sektorja, še zlasti s ciljem izboljšati odpornost te 
pomembne panoge za primer novih kriz. Slovenija 
bo spodbudila razpravo o izzivih in prihodnosti pod-
nebno nevtralnega, varnega ter pametnega turizma 
nove dobe, ki ga čaka strukturno prilagajanje novi 
resničnosti za doseganje dolgoročne konkurenč-
nosti in trajnostne rasti v prihodnosti. Slovenija bo 
odprla razpravo o tej tematiki na neformalnem za-
sedanju ministrov EU, pristojnih za turizem, 16. no-
vembra in na tradicionalnem Evropskem turističnem 
forumu 2021, ki ga organiziramo skupaj z Evropsko 
komisijo 17. novembra 2021 na Brdu pri Kranju. 

Slovensko predsedstvo Sveta EU bo poudarilo tudi 
vlogo znanosti in raziskav pri doseganju ciljev 
uspešnega gospodarskega okrevanja in učin-
kovitega digitalnega in zelenega prehoda. K 
temu bo pripomogla nadgradnja razvojnega modela 
Evropskega raziskovalnega prostora (ERA). Slove-
nija si bo prizadevala za oblikovanje novega okvira 
upravljanja ERA. Posebej se bo posvetila izboljša-
nju usmerjanja vlaganj v reševanje interdiscipli-
narnih in svetovnih izzivov, kot so zdravljenje raka, 
onesnaževanje oceanov in slaba kakovost bivanja 
v mestih, in sicer s pospeševanjem novih načinov 
delovanja, kot so misije v okviru programa Obzorje 
Evropa ter gibanje Novi evropski Bauhaus. Po-
sebno pozornost bomo namenili raziskovalnim in-
frastrukturam, reintegraciji mladih raziskovalcev, si-
nergiji med raziskavami in izobraževanjem ter etiki 
v raziskavah. Načrtujemo, da bo v Svetu EU sprejet 
pakt za raziskave in inovacije, novo upravljanje pa 
bo prek Foruma ERA za prehod okrepilo fazo ure-
sničevanja skupnih ciljev, tako na ravni EU kot na 
nacionalni ravni. Oktobra bomo v Ljubljani organi-
zirali konferenco na visoki ravni o vlogi raziskav in 

Konkurenčnost in poglabljanje  
notranjega trga sta ob  
upoštevanju njegove socialne 
razsežnosti med strateškimi 
cilji predsedovanja Slovenije 
Svetu EU.

Slovensko predsedstvo bo  
močno poudarilo razpravo o  
različnih vidikih digitalizacije.  
Podprli bomo razvoj, ki bo EU  
zagotavljal večjo digitalno  
avtonomijo in hitrejše  
zmanjševanje zaostanka za  
vodilnimi v svetu.
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inovacij v EU ter o nalogah, ki jih ima pri tem Evrop-
ska izvajalska agencija za raziskave, pred tem pa 
bomo organizirali konferenco z Evropsko vesoljsko 
agencijo »Vesolje za zeleno in digitalno okrevanje«.

Slovenija bo opozorila na nujno spoprijemanje z 
demografskimi izzivi, kar je bistveni dejavnik okre-
vanja in med najpomembnejšimi strateškimi izzivi 
Unije. Naš cilj je oblikovati kakovostne politike, 
ki lahko prispevajo k preobrnitvi demografskih 
trendov. Kot predsedstvo se bomo osredotočili na 
izboljšanje razmer za družine in mlade, ob tem pa 
spodbujali aktivnosti za zagotavljanje enakih mož-
nosti za vse ne glede na spol. Posvetili se bomo 
ukrepom, ki prek spodbud na trgu dela pozitivno 
vplivajo na družinsko življenje. Slovenija oktobra 
načrtuje konferenco na visoki ravni o zagotavljanju 
kakovostnega dela s pomočjo prilagoditve na po-
dročju usklajevanja poklicnega in družinskega 
življenja, vseživljenjskega pridobivanja ustrez-
nih znanj in spretnosti ter zagotavljanja varnega 
in zdravega delovnega mesta tudi v poklicih pri-
hodnosti oziroma novih oblikah dela. Razprava bo 
namenjena predvsem kakovostnemu delovnemu 
okolju ob upoštevanju naraščajoče digitalizacije, 
avtomatizacije in robotizacije v svetu dela.

Pomemben del obvladovanja negativnih demo-
grafskih trendov bo tudi oblikovanje politik, ki bodo 
prispevale k omejitvi negativnih gospodarskih in 
razvojnih posledic. Ključni ukrepi bodo usmerjeni 
v zagotavljanje odzivnega in vključujočega trga 
dela, v spodbujanje delavcev, da na trgu dela osta-
nejo čim dlje, ter v prilagajanje sistemov socialne 
zaščite. Izhodišče za nadaljnje ukrepe bo Akcijski 
načrt za uresničevanje evropskega stebra socialnih 
pravic, ki ostaja temeljna usmeritev za obvlado-
vanje aktualnih družbenih in gospodarskih izzivov 
v EU. Pozorni bomo na različne vidike obravnave 
demografskih trendov na trgu dela in na aktivno 
soudeležbo starejših v družbi v skladu z Zeleno 
knjigo o staranju. Obravnavali bomo tudi ukrepe za 
zagotavljanje kakovostnega dela v vseh življenjskih 
obdobjih.

Slovensko predsedstvo  
Sveta EU bo poudarilo tudi 
vlogo znanosti in raziskav pri 
doseganju ciljev uspešnega 
gospodarskega okrevanja in 
učinkovitega digitalnega in  
zelenega prehoda.
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V okviru Konference o prihodnosti Evrope poteka 
široka javna razprava o glavnih izzivih, s katerimi se 
bo morala v prihodnjem obdobju spopasti Evropska 
unija. Njen osrednji namen je približati evropska 
vprašanja državljanom in pridobiti njihov pogled 
na osrednje dileme naše skupne prihodnosti. Za iz-
vedbo tega edinstvenega demokratičnega projekta 
je skupaj z Evropskim parlamentom in Evropsko ko-
misijo odgovoren Svet EU, ki ga bo v bistvenem 
delu konference vodila prav Slovenija. 

V vlogi predsedujoče bo Slovenija usklajevala 
in zastopala stališča držav članic pri vodenju 
konference. Naš cilj je, da v času predsedovanja 
soorganiziramo dve plenarni zasedanji in več 
evropskih državljanskih omizij, na katerih bodo 
sodelovali tudi mladi. Opraviti je treba široko razpra-
vo o odprtih vprašanjih politik EU in rešitvah, ki jih 
potrebujemo. Zagotovili bomo, da bodo izoblikovane 
ideje in predlogi ustrezno zastopani ter predstavlje-
ni tudi na plenarnem zboru konference, ki bo za-
sedal tudi v času našega predsedovanja. Slovenija 
bo velik poudarek namenila preglednosti delovanja 
konference in bo o njenem delu redno obveščala 
Svet EU. Naredili bomo vse v svoji moči, da bo delo 
konference napredovalo v skladu z načrti in ciljem, 
da se zaključi v času francoskega predsedovanja 
spomladi 2022.

Slovenija bo v času predsedovanja skrbela tudi za 
to, da temeljna vprašanja razprave o prihodnosti 
Evrope širom EU dobijo ustrezno pozornost. Prispe-
vati želimo k temu, da se pri oblikovanju skupnih 
predstav o rešitvah za prihodnost slišijo različna le-
gitimna mnenja. Verjamemo, da zgolj iskrena in 
na zgodovinskih izkušnjah utemeljena razprava 
vodi v krepitev Evropske unije, v kateri bodo vred-
note ustavne demokracije ter evropska identiteta in 
posamezne nacionalne identitete zaščitene ter se 
bodo lahko še naprej razvijale. Naš cilj je krepitev 
skupnega razumevanja izzivov, ki so jim članice 
lahko kos le, če se z njimi spopadejo skupaj na rav-
ni EU, pa tudi vprašanj, ki jih države lažje rešujejo 
samostojno in morajo zato v okviru EU imeti ustre-
zno avtonomijo. V ta namen bomo organizirali niz 
dogodkov z visoko mednarodno udeležbo, na ka-
terih bomo omogočili široko in vključujočo razpravo 
o glavnih vprašanjih prihodnjega razvoja Evropske 
unije. 

V začetku septembra bomo organizirali 16. 
Blejski strateški forum z naslovom Prihodnost 
Evrope. Namenjen bo poglobljenemu razmisleku 
o vprašanjih, tveganjih in priložnostih naše skupne 
prihodnosti. Na ta osrednji dogodek bomo povabili 
najvidnejše aktualne evropske voditelje, da jav-
no spregovorijo o glavnih strateških izzivih, pred 
katerimi je Evropa. Spodbudili bomo tudi razmislek 
o vprašanjih dosedanjega in prihodnjega razvo-
ja evropskih vrednot, ki so temelj medsebojnega 
sodelovanja in razumevanja skupnih izzivov. Dali 
bomo prostor intelektualni razpravi in idejam za mo-
žne dopolnitve obstoječe institucionalne ureditve ali 
načina delovanja Evropske unije. Prisluhnili bomo 
tudi mladim, ki bodo Evropo prihodnosti gradili in v 
njej živeli.

2.  KONFERENCA O PRIHODNOSTI EVROPE

V okviru Konference o  
prihodnosti Evrope poteka  
široka javna razprava o  
glavnih izzivih, s katerimi se 
bo morala v prihodnjem  
obdobju spopasti Evropska 
unija. Njen osrednji namen je 
približati evropska vprašanja  
državljanom in pridobiti  
njihov pogled na osrednje  
dileme naše skupne  
prihodnosti.
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Če želimo v prihodnje izkoristiti zamujene priložnos-
ti, moramo v razpravi o prihodnosti Evrope prisluhniti 
tudi najbolj izkušenim. Zato bomo organizirali pos-
vet, na katerem bomo dali možnost najvidnejšim 
nekdanjim evropskim voditeljem, ki so zadnja de-
setletja odločilno zaznamovali razvoj evropske po-
litike, da odkrito spregovorijo o priložnostih, ki jih v 
EU doslej še nismo zmogli ali znali uresničiti.

V začetku septembra bomo  
organizirali 16. Blejski strateški  
forum z naslovom Prihodnost 
Evrope. Namenjen bo  
poglobljenemu razmisleku o  
vprašanjih, tveganjih in  
priložnostih naše skupne  
prihodnosti.
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3.  UNIJA EVROPSKEGA NAČINA ŽIVLJENJA, VLADAVINE  
 PRAVA IN ENAKIH MERIL ZA VSE

Slovensko predsedstvo bo opozorilo na nujnost 
ozaveščanja o evropskem načinu življenja, ki je 
vse prej kot samoumeven in temelji na spoštovanju 
osebnega dostojanstva, svobode in temeljnih pra-
vic, pa tudi na upoštevanju pravil in izpolnjevanju 
obveznosti. Prav to EU omogoča dober gospodar-
ski in splošni družbeni razvoj, visoko stopnjo social-
ne varnosti ter kakovostno in vključujoče izobra-
ževanje. Slovenija bo tudi v tem okviru opozorila na 
nujnost spoprijemanja z negativnimi demografski-
mi trendi v EU, ki so največja dolgoročna razvojna 
in strateška ranljivost Evrope. S kakovostnimi politi-
kami v okviru okrevanja in na notranjem trgu bomo 
začeli proces obračanja negativnih trendov. 

Slovensko predsedstvo se bo posvetilo tudi enake-
mu spoštovanju temeljnih vrednot in načel EU, 
vključno z zagotavljanjem vladavine prava, kar je 
skupna odgovornost držav članic in institucij EU. 
Glavno odgovornost imajo demokratično voljene 
institucije in njihovi predstavniki. Pomembno nad-
zorno vlogo pa imajo tudi pluralni mediji, socialni 
partnerji in preostala civilna družba. Pri tem njihova 
odgovornost in pristojnost nista na enaki ali celo viš-
ji ravni od tiste, ki zaradi svoje demokratične legiti-
mnosti pripada voljeni oblasti.

Spoštovanje vladavine prava na podlagi enakih me-
ril je ključno tudi za zaupanje državljanov in drža-
vljank v javne ustanove ter pogoj za medsebojno 

zaupanje med članicami. Velik pomen ima tudi za 
dobro delovanje notranjega trga, kjer se zako-
ni in drugi predpisi oblikujejo in uporabljajo nepri-
stransko, enotno in učinkovito, proračunska poraba 
pa poteka v skladu z veljavnimi pravili.

V okviru celovitega mehanizma za spremljanje 
vladavine prava bo Slovenija pozornost namenila 
obravnavi in izmenjavi mnenj o drugem letnem 
poročilu o stanju vladavine prava v EU ter na-
daljevanju razprave o razmerah v posameznih 
državah članicah. S konstruktivnim dialogom na 
podlagi letnih poročil se bo Slovenija trudila za bolj-
še razumevanje različnih ustavnopravnih rešitev za 
podobne izzive držav članic. Dialog v okviru meha-
nizma za spremljanje vladavine prava mora države 
članice povezovati v skupnost evropskih vrednot. 
Mehanizem mora delovati objektivno in pregledno, 
ob spoštovanju načela enakosti držav članic in nji-
hove nacionalne identitete, ki je neločljivo povezana 
z njihovimi temeljnimi političnimi in ustavnimi struk-
turami. Posebno pozornost bomo namenili svobodi 
in pluralizmu medijev ter boju proti lažnim novi-
cam, ki je še posebej potreben v okoljih z medijski-
mi monopoli. Prav tako pomembna je kakovost de-
lovanja pravosodnega sistema, ki mora temeljiti 
na neodvisnem, nepristranskem in neselektivnem 
sodstvu, ki v vsaki državi članici stremi k pravičnosti 
in zagotavlja pravno zaščito brez odlašanja in nera-
zumno dolgih rokov.

Slovensko predsedstvo bo  
opozorilo na nujnost  
ozaveščanja o evropskem 
načinu življenja, ki je vse prej 
kot samoumeven in temelji na 
spoštovanju osebnega  
dostojanstva, svobode in  
temeljnih pravic, pa tudi na  
upoštevanju pravil in  
izpolnjevanju obveznosti.

Slovensko predsedstvo se bo  
posvetilo tudi enakemu  
spoštovanju temeljnih vrednot 
in načel EU, vključno z  
zagotavljanjem vladavine  
prava, kar je skupna  
odgovornost držav članic in  
institucij EU.
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Ob tem slovensko predsedstvo Sveta EU opozar-
ja na Resolucijo Parlamentarne skupščine Sveta 
Evrope 1096 in Resolucijo Evropskega parlamenta 
o evropski zavesti in totalitarizmu. Usmeritve in opo-
zorila, ki izhajajo iz njih, imajo za razvoj odpornih, 
vitalnih demokracij trajni pomen, še posebej pa za 
udejanjanje zgodovinskega cilja celovite in svobo-
dne Evrope, ki je v miru sama s seboj. Nekatere 
usmeritve in opozorila obeh resolucij v nekaterih 
mlajših evropskih demokracijah še niso uresničeni, 
čeprav so te že dlje časa članice EU. Zato še ne 
moremo govoriti o tem, da je v času tranzicije pov-
sod prišlo do resnične »preobrazbe src in umov«. 
Prav v tem vidimo del globljih razlogov za medse-
bojne nesporazume glede vladavine prava v posa-
meznih članicah EU. Mnogi niso pripravljeni ali 
sposobni videti primerov, v katerih standardi 
in jamstva vladavine prava v resnici ne ščitijo 
evropskih vrednot iz 2. člena Pogodbe o Evrop-
ski uniji, ampak prav nasprotno; institucije pravne 
države, ki so s prehodom v demokracijo le formalno 
prevzele nove vloge, niso pa jih tudi ponotranjile, 
jih uporabljajo predvsem za obrambo neupravičenih 
privilegijev in za ohranjanje kulture delovanja, zgra-
jene v desetletjih nedemokratičnih ureditev in praks, 
ki krčijo prostor svobode ter vzdržujejo zakoreninje-
ne neenakopravnost in krivice. O teh vprašanjih 
bomo spregovorili tudi na mednarodni konferenci, ki 
jo bomo organizirali v Sloveniji ob evropskem dnevu 
spomina na žrtve totalitarnih režimov 23. avgusta. 
Naša skupna odgovornost in trajna naloga je oh-

ranjati živ spomin na to, da se je zavest o nujnosti 
evropskih integracijskih procesov izoblikovala prav 
v težkih in nedemokratičnih zgodovinskih preizkuš-
njah 20. stoletja, ki so doletele in zaznamovale na-
rode današnjih članic EU, čeprav vsakega na svoj 
način in za različno dolgo.

Slovensko predsedstvo verjame, da dobro razu-
mevanje ustavnopravnih, družbenogospodar-
skih, političnih, zgodovinskih in vseh drugih 
sorodnosti in razlik med članicami lahko pripo-
more h krepitvi vladavine prava v EU. Obravnava 
posameznih vidikov vladavine prava si zato zasluži 
kar najbolj poglobljeno in strokovno primerjalno-
pravno obravnavo. Napredek v skupnem razume-
vanju vladavine prava lahko dosežemo le, če nam 
bo razpravo uspelo v čim večji meri depolitizirati ter 
zagotoviti enakopravno in kontekstualno obrav-
navo posameznih različnih ustavnopravnih ure-
ditev in praks. Prepričani smo, da bi k temu lah-
ko pripomogla ustanovitev evropske ustanove za 
ustavno demokracijo. V njenem okviru bi deloval 
inštitut, ki bi povezal strokovnjake iz vseh članic EU, 
da bi Evropski komisiji in državam članicam lahko 
ponudili avtonomne in neodvisne analize posame-
znih vprašanj s področja vladavine prava, na katere 
bi se po potrebi lahko oprli tudi v različnih postopkih, 
tako v okviru institucij EU kot v okviru držav članic. 
Slovenija je pripravljena gostiti sedež te ustanove 
in zagotoviti osnovno infrastrukturo za njeno delo.

Naša skupna odgovornost in  
trajna naloga je ohranjati živ  
spomin na to, da se je zavest 
o nujnosti evropskih  
integracijskih procesov  
izoblikovala prav v težkih in 
nedemokratičnih zgodovinskih 
preizkušnjah 20. stoletja, ki 
so doletele in zaznamovale 
narode današnjih članic EU, 
čeprav vsakega na svoj način 
in za različno dolgo.

Dialog v okviru mehanizma za 
spremljanje vladavine prava 
mora države članice  
povezovati v skupnost  
evropskih vrednot. Mehanizem 
mora delovati objektivno in 
pregledno, ob spoštovanju  
načela enakosti držav članic in 
njihove nacionalne identitete, 
ki je neločljivo povezana z  
njihovimi temeljnimi političnimi 
in ustavnimi strukturami.
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Evropska ustanova za ustavno demokracijo bi za-
polnila tudi vrzel pri spremljanju spoštovanja vla-
davine prava s strani institucij EU, katerih delo-
vanje prav tako ne sme ostati onkraj zunanjega 

nadzora. V tem smislu si bo Slovenija v Svetu EU 
prizadevala tudi za napredek, ki bi omogočil pristop 
Unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah.



15

4.  VERODOSTOJNA IN VARNA EVROPSKA UNIJA, SPOSOBNA  
 ZAGOTAVLJATI VARNOST IN STABILNOST TUDI V SVOJI  
 SOSEŠČINI

Slovensko predsedstvo bo ob vodilni vlogi visokega 
predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko prispevalo k učinkovitemu uveljavljanju 
interesov in vrednot EU v svetu. Pri strateških 
vprašanjih bomo opozorili na pomen graditve in 
utrjevanja strateških zavezništev z državami, s 
katerimi nas povezujejo skupne civilizacijske koreni-
ne, zlasti z državami transatlantskega zavezništva, 
Izraelom ter demokratičnimi državami Indopacifika.

Slovenija bo v času predsedovanja v središče pri-
zadevanj postavila krepitev varnosti EU, ki je 
pogoj za uspešno prihodnost in blagostanje. V ta 
namen bomo spodbudili pripravo ukrepov za bolj-
šo in odločnejšo notranjo in zunanjo varnost EU. V 
tem okviru ima velik pomen schengenska ureditev 
brez nadzora na notranjih mejah, ki pa je v zad-
njih letih zaradi nezakonitih migracij in pandemije ni 
bilo mogoče v celoti in povsod izvajati. Cilj Sloveni-
je je učinkovito izvajanje schengenske zakonodaje 
ter celovito delovanje trdnejšega, bolj robustnega 
in na izzive pripravljenega schengenskega obmo-
čja brez nadzora na notranjih mejah. Poleg zma-
ge nad pandemijo zato potrebujemo uspešnejše 
reševanje problematike nezakonitih migracij pri 
njihovem izvoru, učinkovitejše varovanje zuna-
nje meje EU, delujoč azilni sistem, doslednejšo 
politiko vračanja oseb brez priznane mednaro-
dne zaščite v države izvora ter tesno sodelo-
vanje z državami izvora migracij in tranzitnimi 
državami. S temi cilji bo Slovenija vodila pogajanja 
in usklajevanja za sprejetje zakonodajnih in neza-
konodajnih aktov v sklopu Pakta o migracijah in 
azilu, ki je ključni okvir za učinkovitejše obvladova-
nje migracijskih pritiskov. Delovali bomo za nadalj-
njo harmonizacijo azilnih sistemov držav članic 
in si prizadevali za iskanje političnega soglasja za 
uresničevanje načel odgovornosti in solidar-
nosti. V razpravah in pri sprejemanju posameznih 
ukrepov in politik bo naloga Slovenije, da v vseh 
sestavah Sveta EU zagotovi horizontalno in celo-
vito delovanje. Posebno pozornost bomo namenili 

reševanju problematike nezakonitih migrantskih 
poti v EU. Pogajanja bomo vodili v smeri oblikova-
nja jasnih pravil, ki bodo institucijam EU in državam 
članicam omogočila učinkovitejše izvajanje po-
stopkov, vključno s postopki vračanja oseb brez 
priznane mednarodne zaščite, ter preprostejše 
reševanje finančnih bremen in pravnih vprašanj 
v skladu s temeljnimi načeli varstva človekovih 
pravic. Prispevali bomo tudi k boljšemu policij-
skemu sodelovanju in izmenjavi informacij v 
boju proti trgovini z ljudmi in drugim oblikam 
organiziranega čezmejnega kriminala. V ta na-
men bomo novembra na Brdu pri Kranju organizirali 
srečanje ministrov za notranje zadeve, v decembru 
pa še srečanje z ministri za notranje zadeve držav 
Zahodnega Balkana.

Cilj Slovenije je učinkovito  
izvajanje schengenske  
zakonodaje ter celovito  
delovanje trdnejšega, bolj  
robustnega in na izzive  
pripravljenega schengenskega 
območja brez nadzora na  
notranjih mejah. Poleg zmage 
nad pandemijo zato  
potrebujemo uspešnejše  
reševanje problematike  
nezakonitih migracij pri  
njihovem izvoru, učinkovitejše 
varovanje zunanje meje EU, 
delujoč azilni sistem,  
doslednejšo politiko vračanja 
oseb brez priznane  
mednarodne zaščite v države 
izvora ter tesno sodelovanje z  
državami izvora migracij in  
tranzitnimi državami.
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Na področju boja proti terorizmu ter različnim 
oblikam verske ali ideološke radikalizacije si bo 
Slovenija prizadevala za sodelovanje z vsemi po-
dobno mislečimi državami, saj lahko le tako zajezi-
mo in preprečimo kakršna koli teroristična dejanja. 
EU naj krepi sodelovanje s humanističnim islamom 
in državami, ki ga izvajajo.

Naš cilj je tudi krepitev sodelovanja EU na po-
dročju varnosti in obrambe ter odvračanja kiber-
netskih in hibridnih groženj. EU ob tem potrebu-
je ukrepe skupne zunanje in varnostne politike, ki 
bodo usmerjeni v prepoznavanje ter učinkovitejše 
spopadanje s hibridnimi grožnjami. Pri spoprije-
manju z lažnimi novicami in dezinformacijami, ki 
prihajajo izven območja EU in katerih politični, go-
spodarski ali drugi cilji so uperjeni proti učinkovitosti 
in delovanju institucij EU ter njenim članicam, mora-
mo bolje sodelovati in se nanje tudi vnaprej odzivati 
z ustreznim strateškim komuniciranjem.

Da bo EU lahko verodostojneje zagotavljala varnost, 
mora zagotoviti večjo stopnjo strateške avtonomije 
na področju obrambe. Tu gre za sposobnost obram-
be vsake države članice posebej, pa tudi za sposob-
nost skupne obrambe. Zato bo slovensko predsed-
stvo na področju zunanjega delovanja EU podprlo 
krepitev skupne zunanje in varnostne politike 
(SZVP), skupne varnostne in obrambne politike 
(SVOP) ter transatlantskih odnosov. Tesno sode-
lovanje z ZDA in zvezo NATO na temelju skupnih 
načel, vrednot in interesov je najboljše jamstvo za 
krepitev položaja EU v mednarodni skupnosti ter 
za lažje uresničevanje skupnih interesov držav 
članic. Okrepili bomo zavest, da je sodelovanje s 
ključnim strateškim zaveznikom, ZDA, bistveno za 
uspeh delovanja EU v evropski soseščini in tudi na 
področju pomembnih tem na svetovni ravni, kot je 
spoprijemanje s podnebnimi spremembami ali boj 
proti kibernetskim in hibridnim grožnjam, s katerimi 
se spopadajo tako EU kot druge zaveznice.

V okviru zunanjega delovanja bo Slovenija posebno 
pozornost namenila Zahodnemu Balkanu in v ta 
namen oktobra na Brdu pri Kranju organizirala tudi 
vrh EU-Zahodni Balkan. V času predsedovanja si 
bo kar najbolj prizadevala za nadaljevanje procesa 
širitve EU z državami Zahodnega Balkana v skladu 

z revidirano širitveno metodologijo. Širitev je eden 
temeljnih vzvodov reformnih procesov v državah 
Zahodnega Balkana. Podprli bomo napredek na 
področju reševanja odprtih varnostno-politič-
nih vprašanj v regiji, kot je dialog Beograd-Priština. 
Naša prizadevanja bodo usmerjena tudi v vključe-
vanje partnerskih držav regije v pobude skupne 
varnostne in obrambne politike.

Za izvajanje globalne strategije za zunanjo in var-
nostno politiko EU bo slovensko predsedstvo aktiv-
no sodelovalo pri procesu oblikovanja strateškega 
kompasa. Naš cilj je boljša povezava strateške rav-
ni z operativno, zlasti z vidika odzivanja na zuna-
nje krize, krepitve razvoja zmogljivosti partnerjev 
ter zagotavljanja varnosti EU in njenih državljanov. 
Slovenija bo še posebej podprla okrepitev odno-
sov med EU in zvezo NATO na področju vojaške 
mobilnosti, kibernetske varnosti, hibridnih groženj 
in interoperabilnosti. S tem namenom bomo podprli 
institucionalizacijo stikov med obema organiza-
cijama.

Ob Zahodnem Balkanu bo Slovenija spodbujala 
tudi celovito razpravo o evropski sosedski politi-
ki, tako o južni kot vzhodni razsežnosti. Spodbujali 
bomo izvajanje nove Agende EU za Sredozemlje, 
o kateri bo predvidoma potekala razprava na de-
cembrskem Evropskem svetu, ter oblikovanje pre-

Da bo EU lahko  
verodostojneje zagotavljala 
varnost, mora zagotoviti večjo 
stopnjo strateške avtonomije 
na področju obrambe.

V okviru zunanjega delovanja 
bo Slovenija posebno  
pozornost namenila  
Zahodnemu Balkanu in v ta 
namen oktobra na Brdu pri 
Kranju organizirala tudi vrh 
EU-Zahodni Balkan.
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dnostnih ciljev sodelovanja z vzhodnimi partneri-
cami, kar bo tudi osrednja tema vrha EU in držav 
Vzhodnega partnerstva, ki bo predvidoma oktobra 
v Bruslju. 

Z vidika sprememb v svetovnem okolju bo Slovenija 
dejavna v razpravah o Strategiji EU za Indopacifik 
in o krepitvi strukturnega političnega in gospodar-
skega sodelovanja EU s to regijo.

Slovenija bo v sodelovanju z Evropsko službo za 
zunanje delovanje in Evropsko komisijo prispevala 
k organizaciji vseh drugih vrhov s tretjimi država-
mi, ki bodo potekali v času slovenskega predsedo-
vanja.



ŠESTMESEČNI PROGRAM  
PREDSEDOVANJA  
REPUBLIKE SLOVENIJE  
SVETU EVROPSKE UNIJE  
PO SESTAVAH SVETA EU
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Nedvomno bo tudi druga polovica leta 2021 v zna-
menju ukrepov zoper covid-19. Slovensko pred-
sedstvo bo zato veliko pozornosti namenilo priza-
devanjem za čim hitrejše, učinkovito in usklajeno 
odzivanje Unije na področju boja zoper covid-19. 
Poleg aktualnih tem, povezanih z epidemijo, kot so 
na primer cepiva, režimi prehoda notranjih meja in 
potovanja, se želi posvetiti tudi bolj strateškim vidi-
kom odzivanja, vključno s pregledom izkušenj, ki jih 
je Unija pridobila v obdobju krize zaradi covida-19.

Slovensko predsedstvo si bo prizadevalo za siner-
gije pri uporabi različnih mehanizmov za krepitev 
spoštovanja vladavine prava. Pri vodenju (le-
tnega) dialoga bo v tvornem duhu sledilo vodilom 
objektivnosti, nepristranskosti in enake obravnave 
vseh držav članic, da bi tako prispevalo k zbliževa-
nju mnenj in krepitvi medsebojnega poznavanja ter 
zaupanja med državami članicami in institucijami 
EU. Ob upoštevanju naštetih vodil bo pri izvedbi dia-
loga o vladavini prava slovensko predsedstvo iskalo 
ustrezno ravnovesje med obema deloma dialoga in 
si prizadevalo za zagotovitev verodostojnega vode-
nja razprav na Svetu za splošne zadeve zavedajoč 
se interesov in pričakovanj vseh deležnikov.

Na osnovi marca sprejete Skupne deklaracije bo 
Slovenija kot predsedujoča Svetu EU v drugi polo-
vici 2021 (v sodelovanju s prihodnjima predsedu-
jočima Francijo in Češko) v okviru Konference 
o prihodnosti Evrope skupaj z Evropskim parla-
mentom in Evropsko komisijo usmerjala razpravo 
z državljani, nacionalnimi parlamenti in drugimi de-
ležniki o prihodnosti Evrope, na osnovi katere naj 
bi bilo spomladi 2022 pripravljeno in na Evropskem 
svetu obravnavano poročilo s predlogi o nadaljnjem 
razvoju Evropske unije. Poročilo bo tudi podlaga za 
pripravo Strateške agende EU za naslednje obdob-
je. V času predsedovanja bo v okviru Konference 
naša odgovorna naloga uveljavljanje stališč Sveta 
in informiranje držav članic o poteku omenjenega 
procesa v sodelovanju s predstavniki Evropske-
ga parlamenta in Evropske komisije, poskrbeti pa 
bomo morali tudi za nemoteno delovanje izvršnega 
odbora in plenarnega zasedanja Konference.

Slovensko predsedstvo bo posebno pozornost na-
menilo nadaljevanju širitvenega in stabilizacijsko-
-pridružitvenega procesa z državami Zahodnega 
Balkana s poudarkom na sprejetju pogajalskih okvi-
rov za Republiko Severno Makedonijo in Republiko 
Albanijo. Slovensko predsedstvo se bo osredotočilo 
tudi na nadaljevanje pogajalskega procesa s Črno 
goro in Republiko Srbijo. Slovenija si bo prizadevala 
za sprejetje sklepov Sveta s pozitivnim sporočilom o 
perspektivi članstva v Evropski uniji. Jeseni bo slo-
vensko predsedstvo začelo potrditveni postopek za 
formalno sprejetje IPA III.

Posebna pozornost bo namenjena strateškim vidi-
kom odnosov med EU in Združenim kraljestvom. 
Aktivnosti bodo povezane predvsem z izvajanjem 
Izstopnega sporazuma in Sporazuma o trgovini in 
sodelovanju ter o varnostnih postopkih za izme-
njavo in varovanje tajnih podatkov, pri čemer si bo 
slovensko predsedstvo prizadevalo za zagotavlja-
nje partnerskega odnosa z Združenim kraljestvom v 
interesu vseh 27 držav članic.

V okviru izvajanja Akcijskega načrta za evropsko 
demokracijo (EDAP) se bo v času slovenskega 
predsedovanja začela obravnava predloga uredbe 
o evropskih političnih strankah in preostalih zakono-
dajnih predlogov, ki bodo prispevali k zaščiti volilne 
integritete in spodbudili k demokratičnemu sodelo-
vanju s ciljem, da se predlogi sprejmejo pred vo-
litvami v Evropski parlament leta 2024. Slovensko 
predsedstvo bo nadaljevalo aktivnosti tudi za krepi-
tev medijskega pluralizma in medijske svobode ter 
na področju zoperstavljanja dezinformacijam.

V okviru zakonodajnega načrtovanja si bo pred-
sedstvo prizadevalo omogočiti nemoten proces 
razprave držav članic in odločanja o delovnem 
programu Komisije za leto 2022, ki bo predvidoma 
zaključen decembra 2021 s skupno izjavo treh in-
stitucij EU o zakonodajnih prednostnih nalogah EU.

S področja hibridnih groženj bo predsedstvo 
opravilo pregled aktualnih izzivov, ki jim je na tem 
področju podvržena regija Zahodnega Balkana. Po-
sebna pozornost bo namenjena tudi poglabljanju 

SPLOŠNE ZADEVE
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Nov finančni okvir na področju kohezijske politike za 
obdobje 2021–2027 pomeni na eni strani pomem-
ben prispevek k dolgoročnejši krepitvi odpornosti 
EU, na drugi strani pa prispevek k odpravi razvoj-
nih razlik med območji oziroma regijami. Kohezijska 
politika bo skupaj s preostalimi mehanizmi, name-
njenimi okrevanju in odpornosti, znatno prispevala 
tudi k doseganju ciljev zelenega prehoda, digitalne 
preobrazbe ter trajne in vzdržne rasti.

Po sprejetju kohezijskega zakonodajnega okvira 
se bo slovensko predsedstvo osredotočilo na iz-
menjavo mnenj in izkušenj pri pripravi strateških in 
programskih dokumentov za naslednje programsko 
obdobje. Na podlagi izkušenj posameznih držav čla-
nic pri izvajanju kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020 bo posebna pozornost name-
njena izmenjavi mnenj glede učinkovitega sistema 
upravljanja in izvajanja za programsko obdobje 
2021–2027. Poudarek bo na zagotavljanju prožnos-
ti in uvajanju poenostavitev, ki jih omogoča sprejeti 
normativni okvir. Kohezijska politika ima pomembno 
vlogo tudi pri soočanju s pandemijo covida-19 ter 
njenimi posledicami, zato bo slovensko predsed-
stvo skupaj z Evropsko komisijo nadaljevalo razpra-
ve in usmerjanje aktivnosti za vzpostavitev odporne 
Evrope, ki bo sposobna učinkovitejšega soočanja in 
odzivanja na zdajšnje in prihodnje krizne okoliščine 
ter preostale izzive za zmanjševanje razvojnih razlik 
med regijami. 

V času slovenskega predsedovanja bo poseben 
poudarek na približevanju kohezijske politike drža-
vljanom. Evropska sredstva nas namreč na različne 
načine povezujejo, prihajajo od ljudi in se vračajo 
k ljudem s ciljem odprave razvojnih razlik ter zago-
tavljanja enakih izhodiščnih možnosti za vse.

sodelovanja med EU in Natom, saj so hibridne grož-
nje ena od ključnih komplementarnih in horizontal-
nih tem skupnega sodelovanja. Slovensko pred-
sedstvo bo na področju zoperstavljanja hibridnim 
grožnjam nadaljevalo delo glede Vprašalnika o hi-
bridnih grožnjah (HRS2), pa tudi aktivnosti v okviru 
strateškega kompasa in EDAP z vidika zoperstav-
ljanja dezinformacijam ter izkušenj s covidom-19. 

Prednostno delo na krepitvi kibernetskega kriznega 
odzivanja bo pri vzpostavljanju skupne kibernetske 
enote na ravni EU ter na skupnih vajah. Prizadevali 
si bomo za sprejetje sklepov Sveta na temo kiber-
netskega kriznega odzivanja.

Dolgoročno strateško načrtovanje bo obravnava-
no v sestavi ministrov oz. državnih sekretarjev za 
evropske zadeve (imenovanih tudi »ministri za pri-
hodnost«) s ciljem, da se pripravi poročilo Evropske 
komisije o strateškem predvidevanju za letošnje 
leto, katerega glavna tema bo odprta strateška av-
tonomija EU. Poročilo se bo osredotočilo na ključna 
področja, kjer lahko EU krepi svojo globalno vlogo 
do leta 2040, ter na področja, kjer mora Evropa kre-
piti svojo odpornost in zmanjševati odvisnost do leta 
2040. Slovensko predsedstvo si bo prizadevalo za 
redno informiranje držav članic o procesu priprave 
poročila, ki ga bo vodila Komisija.

Kohezijska politika
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Področje ekonomskih in finančnih zadev bo v 
času slovenskega predsedovanja v ospredju tako 
zaradi ukrepov, ki bodo Evropski uniji pomagali na 
poti iz zdajšnje krize kot tudi zaradi dela, povezane-
ga z dolgoročnimi zakonodajnimi načrti.

Osrednja prvina skupne strategije okrevanja je iz-
vajanje mehanizma za okrevanje in odpornost, 
kjer se bo v času slovenskega predsedovanja zak-
ljučil postopek potrjevanja nacionalnih načrtov v 
Svetu in začelo spremljanje njihovega izvajanja. 
Uspešno okrevanje bo cilj tudi pri prilagojenem iz-
vajanju skupnih fiskalnih pravil, ki bodo omogočila 
ustrezno ravnotežje med ukrepi za podporo gospo-
darski rasti in stabilnostjo javnih financ tudi po kon-
cu krize zaradi covida-19. Posebna pozornost bo 
namenjena sprejemanju proračuna za leto 2022.

Na področju finančnih storitev bo Slovenija nadalje-
vala aktivnosti v zvezi z bančno unijo. Eden izmed 
ključnih ukrepov na področju bančništva bo zakono-
dajni predlog za dokončno uveljavitev standardov 
Basel III, ki odpravljajo številne pomanjkljivosti za-
konskega okvira in omogočajo prožen bančni sis-
tem, ki preprečuje kopičenje sistemskih ranljivosti. 
V času slovenskega predsedovanja bo pomembno 
delo povezano z nadaljnjimi ukrepi na področju 
preprečevanja pranja denarja in financiranja 
terorizma na podlagi Akcijskega načrta Evropske 
komisije. V okviru finančnih storitev bo pomembno 
delo tudi na zakonodajnih predlogih s področja di-
gitalnih financ vključujoč zakonsko urejanje trga 

kriptoimetij in krepitev digitalne operativne od-
pornosti finančnega sektorja ter delo, povezano z 
evropskim standardom za zeleno obveznico. Na 
področju zavarovalništva bo v času slovenskega 
predsedovanja pomembna revizija direktive sol-
ventnost II, katere namen je zagotavljanje varnih 
in kapitalsko ustreznih zavarovalnic. Slovenija bo 
podpirala tudi delo na pobudah za krepitev unije ka-
pitalskih trgov s ciljem lajšanja dostopa podjetij do 
financiranja.

Na področju obdavčitve se bo zakonodajno delo 
osredotočalo na dva dosjeja, ki bosta podlaga za 
nove lastne vire EU. To sta dosjeja o digitalnih da-
jatvah ter mehanizmu za ogljično prilagoditev na 
mejah. Pomembno bo tudi delo glede obdavčitve 
energentov in električne energije. Če bo predlog 
sprememb na področju direktive o upravnem 
sodelovanju (DAC8) predstavljen pred poletjem, 
si bomo prizadevali doseči soglasje do konca leta. 
Velik izziv na nezakonodajnem področju bo po-
sodobitev seznama nesodelujočih jurisdikcij za 
davčne namene. Poleg tega bo treba nadaljevati 
in končati delo glede reforme mandata skupine za 
kodeks podjetniške obdavčitve. 

Pri poslovanju s tretjimi državami si bomo prizade-
vali za poenostavitev ter združevanje carinskih in 
drugih upravnih postopkov za podjetja prek zakono-
dajnega predloga za enotno okence za carinske 
storitve.

EKONOMSKE IN FINANČNE ZADEVE
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PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

Notranje zadeve
Na področju notranjih zadev bo posebna pozornost 
namenjena oblikovanju celovitega sistema za 
upravljanje migracij in azila v EU ter v tem okviru 
nadaljevanju pogajanj o zakonodajnih predlogih in 
okrepitvi vzajemno koristnih partnerstev z državami 
izvora, tranzita in destinacije, vključno s sodelova-
njem na področju vračanja ter vnovičnega spreje-
ma in koordinacije EU na terenu v tretjih državah. 
Ena od prednostnih nalog bo zagotovitev dobro 
delujočega schengenskega območja in okrepi-
tev varovanja zunanjih meja. Pri tem bosta po-
membni predvsem strategija o prihodnosti Schen-
gena ter revizija jedrnih zakonodajnih aktov (uredbe 
o schengenskem ocenjevalnem mehanizmu ter 
zakonika o schengenskih mejah), pa tudi operaci-
onalizacija uredbe o Evropski mejni in obalni straži 
(EBCG) in izvajanje povezljivosti (interoperabilno-
sti). V ospredju bo tudi zagotavljanje visoke stop-
nje varnosti v EU predvsem kot rezultat boljšega 
in okrepljenega policijskega sodelovanja, kjer 
bo posebej pomemben predlog glede spremembe 
uredbe o Europolu.

Kot geografsko prednostno območje velja omeniti 
Zahodni Balkan, predvsem s ciljem okrepitve so-
delovanja z državami regije, med drugim tudi pri 

prenosu standardov EU, podpori pri upravljanju mi-
gracij, krepitvi policijskega sodelovanja na področju 
terorizma, okoljski kriminaliteti, preprečevanju in 
preiskovanju spolnih zlorab ter izkoriščanja otrok 
prek spleta ter čezmejnega iskanja pogrešanih ot-
rok in drugih pogrešanih oseb.

Pandemija je razkrila medsebojno povezanost in 
odvisnost različnih sektorjev in storitev ter potrebe 
po zaščiti svobode državljanov. Poudarila je tudi 
nujnost sodelovanja držav članic pri krepitvi odpor-
nosti kritične infrastrukture. Za povečano notranjo 
varnost in zaščito državljanov si bo Slovenija 
prizadevala tudi pri obravnavi in sprejetju Direktive 
o odpornosti kritičnih subjektov (CER – Critical 
Entities Resilience).

Na področju civilne zaščite bo delo usmerjeno v 
krepitev odpornosti na naravne in druge nesre-
če, kjer se načrtuje krepitev mehanizma Unije na 
področju civilne zaščite v vseh fazah naravne ali 
druge nesreče, vključno z izboljšanjem odziva na 
nesreče večjega obsega, razvojem ciljev Unije za 
odpornost na nesreče na področju civilne zaš-
čite ter povezovanjem različnih deležnikov in širje-
njem znanja prek vzpostavitve mreže znanja Unije 
na področju civilne zaščite. 
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Pravosodje
Na področju pravosodja si bo slovensko predsed-
stvo prizadevalo za povečanje zavedanja o pome-
nu učinkovitega boja proti sovražnemu govoru in 
dejanjem iz sovraštva, saj so to dejanja, ki pome-
nijo kršitev načel in vrednot, na katerih temelji Uni-
ja in so skupni vsem državam članicam. Posebna 
pozornost bo namenjena učinkovitemu boju zoper 
nezakonite sovražne vsebine, ki se širijo še posebej 
v spletnem okolju. Pri tem kontekstu bo Slovenija 
namenila pozornost tudi vidiku žrtev kaznivih dejanj 
in tako nadaljevala delo na področju pravic žrtev ka-
znivih dejanj. V ospredje bo postavljeno področje 
pravic otrok, kjer bo pripravljen celovit odziv Sveta 
na strategijo Evropske unije o pravicah otrok.

Pristop EU k Evropski konvenciji o človeko-
vih pravicah bo dodatno okrepil sistem Unije za 
varstvo temeljnih pravic, zato bo slovensko pred-

sedstvo podpiralo vse aktivnosti za čimprejšnji 
zaključek pogajanj. Na področju temeljnih pravic 
bomo še posebno pozornost namenili etičnim vidi-
kom in možnim vplivom orodij umetne inteligence 
na temeljne pravice.

Pomemben bo napredek digitalizacije pravosod-
ja. Slovensko predsedstvo želi pričeti z razpravo o 
novem zakonodajnem predlogu glede digitalizacije 
pravosodnega sodelovanja v EU, nadaljevalo pa bo 
tudi z delom glede predloga za računalniški sistem 
za komunikacijo v čezmejnih civilnih in kazenskih 
postopkih (sistem e-CODEX). Posebna pozornost 
bo namenjena pogajanjem v Svetu za pristop EU 
k Haaški konvenciji o priznanju in izvršitvi tujih 
sodnih odločb kot tudi pogajanjem z Evropskim 
parlamentom glede zakonodajnega paketa o e-do-
kazih.
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Na področju okolja in podnebnih sprememb si bo 
slovensko predsedstvo prizadevalo za hitro in ambi-
ciozno izvajanje agende zelenega dogovora, zlasti 
na področju podnebnih sprememb, biotske ra-
znovrstnosti in krožnega gospodarstva. V skla-
du s cilji v okviru instrumenta za obnovo in odpor-
nost na področju zelenih investicij oziroma okolja 
ter podnebju prijaznim ukrepom ima zeleni dogovor 
osrednje mesto v procesu okrevanja.

Na področju podnebnih sprememb bo v ospredju 
revizija podnebne in energetske zakonodaje, tako 
imenovani zakonodajni sveženj Pripravljeni na 
55. Vključeval bo celovit nabor ukrepov (revizijo 
sistema trgovanja EU z emisijami CO2, uredbo o 
delitvi bremen med državami članicami, standarde 
izpustov CO2 iz vozil, ustrezno umestitev rabe ze-
mljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva) za 
doseganje okrepljenega podnebnega cilja EU – vsaj 
55-odstotnega neto zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov do leta 2030 v primerjavi z letom 1990. Na ta 
način bo mogoče uravnoteženo doseči dolgoročni 
cilj, po katerem naj do leta 2050 EU postane prva 
podnebno nevtralna celina. Začeli bomo razpravo o 
tem zakonodajnem svežnju in poskušali prepoznati 
čim več odprtih vprašanj ter poiskati uravnotežene 
kompromisne odgovore nanje. Poleg nujnih ukre-
pov za zmanjšanje emisij, naslovljenih na različne 
gospodarske sektorje, bo treba vzpostaviti ustrezen 
pravni okvir, ki bo državam članicam zagotavljal fi-
nančna sredstva za izvedbo zelenega prehoda. Na 
globalni ravni bomo usklajevali stališča ter predstav-
ljali ambicije EU na Konferenci pogodbenic Kon-
vencije o spremembi podnebja, COP 26, med 31. 
oktobrom in 12. novembrom 2021 v Glasgowu. 
Pri oblikovanju mandata bo posebna pozornost na-

menjena iskanju sporazuma, s katerim bi bila EU 
lahko hkrati vodilna in enotna pri pogajanjih o dose-
ganju ciljev pariškega podnebnega sporazuma ter 
bi tako prispevala k svetovni podnebni nevtralnosti. 
Slovenija si bo med predsedovanjem Svetu EU na 
COP26 prizadevala za dokončanje knjige pravil za 
izvajanje pariškega podnebnega sporazuma.

Pri vzpostavljanju krožnega gospodarstva si bo 
slovensko predsedstvo prizadevalo za dogovor o 
splošnem pristopu za zakonodajni akt o baterijah, 
s katerim EU uresničuje obravnavanje življenjske-
ga cikla za izdelke in odgovarja na izzive povečane 
uporabe baterij. K prizadevanjem za zmanjšanje 
odpadkov in k boljšemu izkoriščanju sekundarnih 
surovin bo pripomogla tudi revizija uredbe o poši-
ljkah odpadkov prek zmanjševanja izvoza odpad-
kov iz EU in olajšanja pošiljanja odpadkov za reci-
kliranje znotraj EU. Slovensko predsedstvo želi pri 
tem s politično razpravo pokazati pot za nadaljnja 
pogajanja na tem področju.

Na področju biotske raznovrstnosti bo slovensko 
predsedstvo podpiralo prizadevanja za sprejetje 
ambicioznega svetovnega okvira biotske raznovr-
stnosti po letu 2020 za Konferenco pogodbenic 
Konvencije o biotski raznovrstnosti (COP 15) v 
Kunmingu na Kitajskem. Cilj konference je posta-
viti nove svetovne cilje na področju biotske raznovr-
stnosti in okrepiti njihovo izvajanje. Prizadevanja na 
ravni EU bodo usmerjena k zmanjšanju upadanja 
biotske raznovrstnosti z ukrepi za obnovo ekosiste-
mov in z drugimi ukrepi iz strategije EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2030. V okviru prizadevanj EU 
za ohranjanje biotske raznovrstnosti imajo posebej 
pomembno vlogo opraševalci, zato bo treba osvetli-
ti tudi vzroke za njihovo upadanje.

OKOLJE
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PROMET, TELEKOMUNIKACIJE, ENERGIJA

Telekomunikacije
Digitalna transformacija je skupaj z zelenim preho-
dom ena od dveh ključnih prvin gospodarske preno-
ve EU. Cilj, da bi Evropa postala okolju prijaznejša, 
digitalna in odpornejša, ter kibernetsko varna, obse-
ga vodenje digitalne preobrazbe, zlasti na področju 
podatkov, tehnologije in infrastrukture.

Na področju digitalizacije in umetne inteligence 
bo slovensko predsedstvo prednostno pozornost 
namenilo predlogom s področja umetne inteligen-
ce (AI), podatkov in podatkovne ekonomije ter 
uredbi o mobilnem gostovanju.

Na področju umetne inteligence bo slovensko 
predsedstvo skušalo doseči čim večji napredek 
pri obravnavi horizontalnega akta o umetni in-
teligenci, ki bo oblikoval splošni okvir za nadaljnjo 
zakonsko urejanje področja umetne inteligence, 
formalno opredelil umetno inteligenco ter razmejil 
umetno inteligenco glede na tveganja.

Na področju rabe, obdelave in izmenjave podatkov 
in podatkovne ekonomije bo Slovenija nadaljeva-
la obravnavo Akta o upravljanju podatkov, pri 
čemer si bo prizadevala doseči splošni pristop ali 
začeti pogajanja z Evropskim parlamentom. Začeli 
bomo tudi obravnavo akta o podatkih.

Za evropske uporabnike čezmejne rabe mobilnih 
komunikacijskih storitev (mobilnih klicev in mobilnih 
podatkov) si bo slovensko predsedstvo prizadevalo 
za čim večji napredek pri doseganju splošnega pri-
stopa – skušali bomo tudi začeti pogajanja z Evrop-
skim parlamentom glede uredbe o mobilnem go-
stovanju, ki bo posodobila in podaljšala veljavnost 
zdaj veljavne uredbe.

Slovensko predsedstvo bo nadaljevalo pogajanja 
z Evropskim parlamentom o politično pomembni 
uredbi o e-zasebnosti.

Nadaljevali bomo ciljno v napredek usmerjeno 
obravnavo uredbe o EU eID, ki bi naj evropske dr-
žavljane spodbudila k povečanju uporabe elektron-

ske identitete in drugih storitev zaupanja.

Na področju kibernetske varnosti bosta bistvena po-
udarka namenjena krepitvi odpornosti in kibernet-
skega kriznega odzivanja. S področja kibernetske 
odpornosti bo ključna obravnava predloga direkti-
ve o ukrepih za visoko raven kibernetske varnosti v 
Uniji (t. i. NIS direktiva 2). Prizadevali si bomo čim 
prej doseči splošni pristop oziroma začeti pogajanja 
z Evropskim parlamentom.

Vzporedno bodo potekale aktivnosti glede izvajanja 
nove Strategije kibernetske varnosti EU, vzposta-
vitev evropskega kibernetskega kompetenčnega 
centra in mreže nacionalnih centrov, zagotavljanje 
varnosti omrežij 5G, priprava evropskih kibernetskih 
certifikacijskih shem in zagotavljanje varnosti z in-
ternetom povezanih naprav.

Druga področja bodo vključevala delo v sklopu sku-
pne zunanje in varnostne politike: krepitev kibernet-
ske odpornosti Zahodnega Balkana, krepitev sode-
lovanja med EU in Natom, kibernetska diplomacija 
(procesi v okviru OZN, revizija orodij kibernetske 
diplomacije, odzivanje na zlonamerne kibernetske 
aktivnosti z diplomatskimi orodji) in kibernetska 
obramba (revizija evropskega političnega okvira 
kibernetske obrambe, vzpostavitev EU-mreže voja-
ških CERT).

V okviru doseganja višjih podnebnih ciljev bosta 
na področju energije predstavljena dva prenovlje-
na predloga, in sicer direktivi o obnovljivih  virih 
energije (OVE) in direktiva o energetski učinko-
vitosti (URE). Za oba akta bo slovensko predsed-
stvo začelo pogajanja, ob koncu pa bo Slovenija 
pripravila poročili o napredku s ciljem čimprejšnjega 
doseganja dogovora. Slovensko predsedstvo bo 
začelo tudi obravnavo predloga posodobitve direk-
tive o energetski učinkovitosti stavb (EPBD). 
Spremembe EPBD bodo določale nove ukrepe in 
poudarjale zavezo EU glede posodobitve stavbne-
ga sektorja, vezane na tehnološke izboljšave in po-
večanje hitrosti prenove stavb.

Energija
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Slovensko predsedstvo si bo prednostno prizade-
valo doseči čim večji napredek pri obravnavi ured-
be o vseevropskih energetskih omrežjih (TEN-
-E). Ta pobuda bo zagotovila, da bo uredba TEN-E 
v celoti skladna z Evropskim zelenim dogovorom in 
dolgoročnimi cilji EU za razogljičenje, hkrati pa bo 
prispevala k sektorskemu in tržnemu povezovanju, 
zanesljivosti oskrbe in konkurenci.

Z namenom vključitve obnovljivih virov energije v 
plinovodno omrežje se bo začelo z obravnavo de-
karbonizacijskega svežnja na področju plinske 
zakonodaje. Prav tako se bo v okviru prizadevanj 
za zmanjšanje emisij metana v energetskem sektor-
ju v okviru ambicioznih podnebnih ciljev EU začelo 
delo, povezano s predlogom zakonodajnega akta 
za metan. 

Promet
Promet je eden pomembnejših sektorjev za trajno-
stni prehod EU v okviru Zelenega dogovora in hkrati 
eden izmed sektorjev, ki jih je kriza zaradi covida-19 
močno prizadela. Slovensko predsedstvo bo zato 
v prvi vrsti še vedno osredotočeno na okrevanje 
sektorja in s tem povezane izkušnje. Okrevanje 
mora iti z roko v roki s prehodom na trajnostno in 
inovativno mobilnost, kjer bi morali krizo izkoristiti 
kot priložnost za nov preskok v razvoju prometne-
ga sektorja. Ključno je nadaljnje zagotavljanje de-
lujočega notranjega trga in štirih svoboščin, še 
posebej v razmerah pandemije. Prednostno bomo 
obravnavali predloge, ki bodo reševali vprašanja 
krize, kot tudi pregledno sodelovali pri oblikovanju 
načrta neposredno nujnih ukrepov.

Povečanje železniškega tovornega in potniškega 
prometa v EU je bistveno z vidika dekarbonizacije. 
Letošnje leto je v Evropski uniji določeno kot leto 
železnic in slovensko predsedstvo bo podprlo vse 
aktivnosti, ki bodo hkrati lahko tudi promocija sek-
torja. Vzpostavitev sodobne nacionalne in medna-
rodne železniške infrastrukture ter hitrih železniških 
povezav in pa sodobna vlakovna tehnologija sta 
ključni za konkurenčnost in privlačnost železniške-
ga prometa potnikov in tovora v EU.

Nova strategija pametne in trajnostne mobilnosti 
predvideva 90-% znižanje emisij na področju pro-

meta do leta 2050. Prvi tehnološki korak na poti 
sta razvoj in široka uporaba alternativnih go-
riv. To je tudi glavna politična prednostna naloga 
slovenskega predsedovanja na področju prometa. 
Slovenija prvenstveno vidi potrebo po spodbujanju 
e-mobilnosti z energijo iz nizkoemisijskih virov tudi 
z zagotavljanjem zadostne polnilne infrastrukture in 
dostopnih vozil. Slovensko predsedstvo si bo zato 
prizadevalo za napredek pri pogajanjih glede re-
vizije direktive za infrastrukturo za alternativna 
goriva (AFID) in novih predlogov na področju 
letalstva (Refuel Aviation) in pomorstva (Refuel 
Maritime). Slovenija si bo prizadevala, kjer bo mo-
goče, za dogovor o splošnem pristopu ali vsaj delni 
dogovor.

Del infrastrukturnega svežnja, predvidenega no-
vembra 2021, bo prenova predloga za inteligentne 
transportne sisteme (ITS), ki je bistven za zago-
tavljanje interoperabilnosti prometa, avtomatizacije 
in digitalizacije sektorja. Slovensko predsedstvo bo 
začelo obravnavo na delovni ravni in pripravilo po-
ročilo o napredku.

Za odporen sektor so bistveni učinkovit in delujoč 
notranji trg EU ter povezave med sosednjimi dr-
žavami. Slovenija bo zato prednostno obravnava-
la predlog revizije TEN-T, katere cilj je zaključiti 
jedrno prometno omrežje EU do leta 2030, kar bo 
posodobilo in povečalo konkurenčnost cestnega 
in železniškega prometa v EU. S tem je povezan 
tudi predlog revizije železniških koridorjev, kjer 
je pomembna uskladitev z omrežji TEN-T. Slovenija 
bo opredelila osrednja odprta vprašanja in pripravila 
vsebinsko poročilo o napredku ter s tem pomagala 
k hitremu dogovoru v naslednjem letu. V tem delu 
bosta povezljivost z Zahodnim Balkanom in sode-
lovanje s Transportno skupnostjo med horizontalni-
mi prioritetami.

Za povečanje odpornosti in prilagodljivosti letalske-
ga sektorja bomo obravnavali zakonodajni predlog 
za vzpostavitev enotnega evropskega neba (SES 
II+) in ambiciozno pristopili k pogajanjem (začetek 
trialogov). Ključna je ureditev kapacitet in zmoglji-
vosti upravljanja zračnega prometa, kar bo prispe-
valo k nadaljnjemu zmanjševanju okoljskega odtisa 
letalstva.
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Kriza zaradi epidemije covida-19 je pokazala, kako 
nujna je primerna raven zaščite pravic potnikov. 
Slovenija bo odprta do nadaljevanja pogajanj o 
uredbi o določitvi skupnih pravil glede odško-
dnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve 
vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov. Na-

daljnje korake bo preučila glede na zdajšnje razme-
re, ki zaradi pandemije v letalskem sektorju ostajajo 
zaskrbljujoče. Raven zaščite pravic potnikov v letal-
skem prometu se ne glede na gospodarske okoliš-
čine ne sme zmanjševati.
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KONKURENČNOST

Notranji trg in industrija
Slovensko predsedstvo si bo prizadevalo za poglo-
bitev enotnega trga, napredek pri zelenem prehodu 
in digitalni preobrazbi, doseganju digitalne suvere-
nosti, zagotovitvi strateške avtonomije EU, podpira-
nju malih in srednjih (MSP) ter zagonskih podjetij. 
Poleg tega bo uveljavilo rezultate evalvacije pravil o 
konkurenci, spremembe in posodobitev evropskega 
okvira za konkurenco.

Slovensko predsedstvo bo spodbujalo ustvarjalnost 
in povezovanje podjetij s kreativnimi industrijami, ki 
so vir spodbud za razvoj gospodarstva ter celotne 
družbe. Rdeča nit aktivnosti na tem področju bo pri-
spevati k prehodu v nizkoogljično krožno gospodar-
stvo ob krepitvi gospodarske rasti, konkurenčnosti 
in ustvarjanja (zelenih) delovnih mest.

Na področju notranjega trga bo v ospredju obravna-
va digitalnega svežnja (Akt o digitalnih storitvah 
/DSA/ in Akt o digitalnih trgih /DMA/), ki prinaša 
zahtevno reformo digitalnega prostora ter uvaja ce-
lovit sklop novih pravil za vse digitalne storitve. Z 
zakonsko ureditvijo delovanja spletnih okolij oziro-
ma platform, zlasti zelo velikih (VLOP), naj bi se bi-
stveno izboljšal mehanizem odstranjevanja nelegal-
nih spletnih vsebin in pripomogel k zaščiti temeljnih 
človekovih pravic na spletu, tudi svobode govora. 
DMA obravnava strukturne težave konkurence na 
digitalnih trgih, ki jih ni mogoče rešiti z že uveljavlje-
nimi pravili varstva konkurence in s tem zagotoviti 
enake pogoje ter več možnosti za vsa podjetja na 
digitalnih trgih EU in tako tudi več izbire za potrošni-
ke. Narediti želimo čim večji napredek pri obravnavi 
dosjejev s ciljem, da bi dosegli dogovor v Svetu EU.

Področje notranjega trga bo zaznamovalo strate-
ško poročilo o izvajanju akcijskega načrta za not-
ranji trg, kjer želi slovensko predsedstvo nameniti 
posebno pozornost usmeritvam za nadaljnje delo 
na področju boljšega upoštevanja pravil notranjega 
trga, aktualna pa bo tudi tema kriznega mehaniz-
ma za notranji trg. Na področju tehnične harmoni-
zacije bo skladno s prednostno obravnavo področja 

umetne inteligence v ospredju revizija direktive o 
strojih, ki jo nameravamo obravnavati vzporedno s 
horizontalnim aktom o umetni inteligenci. Na podro-
čju tehnične harmonizacije bo pozornost pritegnila 
tudi obravnava koncepta skupnih polnilcev.

Slovensko predsedstvo si bo prizadevalo za čim 
večji napredek glede zakonodajnega predloga di-
rektive o trajnostnem korporativnem poročanju 
(CSRD), katerega glavni cilj je izboljšanje poroča-
nja trajnostnih informacij nekaterih družb in s tem 
ciljno usmerjanje investicij k družbam, ki stremijo k 
urejanju trajnostnih problematik. Na področju pra-
va družb se pričakuje tudi začetek dela na zakono-
dajnem predlogu, povezanem s trajnostnim korpo-
rativnim upravljanjem, ki bo prav tako pomembno 
prispeval k večji usmerjenosti gospodarskih družb v 
trajnostni razvoj.

Na področju intelektualne lastnine si bo sloven-
sko predsedstvo prizadevalo za napredek v poga-
janjih za prenovo direktive o pravnem varstvu 
baz podatkov, ki poteka sočasno s pripravo akta 
o upravljanju podatkov. Nekateri podatki so na-
mreč zavarovani s pravicami intelektualne lastnine 
ali kot poslovne skrivnosti, zato je treba zagotoviti 
ravnovesje med potrebo po spodbujanju souporabe 
podatkov, ki zahtevajo varno okolje, in potrebo po 
zmožnosti zaščite legitimnih interesov, da občutlji-
vi poslovni podatki ne bodo nezakonito pridobljeni, 
uporabljeni ali razkriti.

Spodbujali bomo čim večji napredek pri izvajanju 
nove potrošniške agende, katere cilj je opolnomo-
čiti potrošnike za njihovo aktivno vlogo pri zelenem 
in digitalnem prehodu. V tem okviru bo Slovenija 
vodila pogajanja o reviziji direktive o potrošniških 
kreditnih pogodbah, direktivi o opolnomočenju po-
trošnikov za zeleni prehod ter reviziji direktive o 
splošni varnosti proizvodov, katerih cilj je prilagoditi 
zaščito potrošnikov novim družbenih in tehnološkim 
izzivom.

Za krepitev konkurenčnosti EU je treba evropsko in-
dustrijo vpeti v zeleni in digitalni prehod, predvsem 
z uvajanjem trajnostnih in digitaliziranih tehnologij 
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v proizvodne procese. Nadaljevali bomo obravnavo 
posodobljene evropske industrijske strategije, 
ki bo odgovorila na te najbolj pereče izzive industrije 
v EU. Predsedstvo se bo osredotočilo na izvajanje 
strategije, vključno z okrevanjem, dvojnim preho-
dom, MSP, strateško avtonomijo ter razpravami o 
stanju in okrevanju nekaterih industrijskih ekosiste-
mov.

Oživitev, okrevanje in odpornost turističnega eko-
sistema, ki ga je pandemija močno prizadela, bo 
eden pomembnih stebrov gospodarskega okreva-
nja v Evropi. Slovensko predsedstvo se bo osre-
dotočilo na nadaljevanje usklajenega trajnostnega 
pristopa pri podpori okrevanju ter oživitvi turistične 
in potovalne industrije, vzpostavljanju odporno-
sti sektorja za primer prihodnjih kriz. Prizadevali 
si bomo za usklajevanje strukturnih in sektorskih 
ukrepov za obnovo turističnega ekosistema ter 
spodbuditev zelenega in digitalnega prehoda turi-
stičnih MSP in destinacij za potrebne prilagoditve 
na nove ter inovativne poslovne in upravljavske 
modele. Zavzemali se bomo za dostopnost MSP do 
različnih virov financiranja, kar je ključnega pomena 
za preživetje podjetij v času krize, potrebne investi-
cije v trajnostno in digitalno prenovo, rast in razvoj 
osnovne turistične in potovalne infrastrukture ter 
investicije v znanje in spretnosti. Poseben pouda-
rek bomo namenili ciljem trajnostnega – podnebno 
nevtralnega in zelenega turizma v turističnih obmo-
čjih v povezavi s trajnostno prometno mobilnostjo 
in razogljičenjem v vrednostnih verigah turističnega 
ekosistema. Slovensko predsedstvo bo izpostavilo 
tudi pomen usklajenega aktiviranja dopolnjujočih 
razvojnih zmožnosti trajnostne konkurenčnosti, rasti 
in zaposlovanja v podsektorjih, kot so skladen re-
gionalni in lokalni razvoj, razvoj podeželja in manj 
razvitih območij ter ustvarjalni sektor v kulturi oziro-
ma kreativnih industrijah, pomembnih za promoci-
jo prepoznavnosti in ohranitve evropske identitete 
turizma. Zagovarjali bomo inovativne in pametne 
rešitve za sproščanje prostega pretoka ljudi, varno 
čezmejno mobilnost in varnost turističnih storitev ter 
povrnitev zaupanja potrošnikov v turistične aktivno-
sti na enotnem trgu EU. Nadaljevali bomo delo v 
zvezi s pripravo srednjeročne in dolgoročne agen-
de EU za turizem 2030/2050 ter si prizadevali za 

napredek pri iskanju skupne vizije in ciljev za pri-
hodnost trajnostnega turizma EU, utemeljenega na 
izkušnjah krize zaradi covida-19 ter izzivih zelenega 
in podnebno nevtralnega, dostopnejšega, vključu-
jočega, inovativnega in konkurenčnega turističnega 
ekosistema nove dobe.

Delo Slovenije v času predsedovanja Svetu EU bo 
na področju raziskav strnjeno v štiri vsebinske sklo-
pe: evropska partnerstva, mednarodno sodelova-
nje, evropski raziskovalni prostor in enakost spolov 
na področju raziskav.

Evropska partnerstva (javno-zasebna in javno-
-javna) so eno glavnih orodij na ravni EU za po-
speševanje zelene in digitalne transformacije in-
dustrije in družbenih podsistemov prek skupnega 
načrtovanja raziskav, razvoja in inovacij ter prenosa 
znanja in raziskovalnih rezultatov med znanostjo in 
industrijo. Slovensko predsedstvo si bo prizadeva-
lo zaključiti pogajanja o zakonodajnem paketu treh 
aktov v povezavi z ustanovitvijo institucionaliziranih 
partnerstev, visoko zmogljivim računalništvom in 
meroslovjem.

Okvirni program EU za raziskave in inovacije Ob-
zorje Evropa je magnet za povezovanje tretjih držav 
v evropski raziskovalni prostor. V kontekstu medna-
rodnega sodelovanja bo slovensko predsedstvo 
tudi na področju raziskav politično izpostavilo so-
delovanje z državami Zahodnega Balkana v evrop-
skem raziskovalnem prostoru, delo v Svetu pa se 
bo najbolj osredotočilo na pridruževanje tretjih držav 
programu Obzorje Evropa ter na pripravo odziva 
Sveta k predlogu globalnega pristopa k raziska-
vam in inovacijam, ki ga je predstavila Komisija. 

Okvir vseh aktivnosti raziskav in inovacij v Evropi 
je tako imenovani evropski raziskovalni prostor 
(ERA). Slovensko predsedstvo želi postaviti nov, 
vključujoč okvir upravljanja ERA, pri tem pa bo po-
zornost namenilo usmerjanju vlaganj in reševanju 
interdisciplinarnih in globalnih izzivov, tudi prek 
spodbujanja novih pristopov, kot so misije v okvi-
ru programa Obzorje Evropa ter gibanje Novi 
evropski Bauhaus. Predvsem preko dogodkov pa 
se bo posvetilo tudi raziskovalnim infrastruktu-

Raziskave in vesolje
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ram, reintegraciji mladih raziskovalcev, sinergi-
jam med raziskavami in izobraževanjem ter etiki 
v raziskavah. V Svetu načrtujemo sprejem pakta 
za raziskave in inovacije, novo upravljanje pa bo 
prek foruma ERA za prehod okrepilo uresničeva-
nje skupnih ciljev – tako na ravni EU kot na državni 
ravni. Posebno pozornost v Evropskem raziskoval-
nem prostoru bomo namenili prizadevanjem za za-
gotavljanje enakosti spolov.

V okviru spodbujanja ozaveščenosti o pomenu vla-
ganj v vesoljski sektor za doseganje trajnostnega 
razvoja bo slovensko predsedstvo namenilo pouda-
rek potrebam malih in srednjih podjetij in spodbudi-
lo razpravo o njihovi vključitvi v vesoljski tehnološki 
razvoj ter o pogojih za lažji vstop novih deležnikov. 

Spodbujalo bo uporabo vesoljske infrastrukture v 
politikah kot so kmetijska, okoljska, upravljanje vod, 
gozdarstvo, migracije, telekomunikacije, odzivanje 
na naravne nesreče in podobne. Poudarek bo tudi 
na področju zaščite pred kibernetskimi napadi in 
spodbujanju razvoja področja kibernetske varnosti. 
Glavni presečni izziv EU na področju vesolja je do-
seči večjo avtonomnost sektorja, vključno na podro-
čju izstrelitev plovil. Med pomembnejšimi dosjeji bo 
tudi upravljanje vesoljskega prometa (STM – Space 
Traffic Management), katerega cilj je, da se na ravni 
EU vzpostavi usklajen pristop oziroma splošni okvir 
upravljanja vesoljskega prometa (tako tehnično kot 
operativno) – za uveljavljanje interesov EU glede 
trajnostnega razvoja, varnosti ter zaščite investicij v 
vesoljski sektor in varne povezljivosti.
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ZDRAVJE, ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

Zdravje
Skupna prizadevanja pri iskanju rešitev na področju 
politike zdravja so omogočila učinkovitejše in uspe-
šnejše odzivanje na pandemijo covid-19. A vendar 
je pandemija razkrila tudi šibke točke zdravstve-
nih sistemov pri odzivanju na nenadne sistemske 
šoke. Delovanje slovenskega predsedstva bo zato 
usmerjeno predvsem v krepitev učinkovitega odzi-
vanja EU na zdravstvene grožnje, izhodne strate-
gije in morebitne prihodnje pandemije. Poudarek 
bo na dodani vrednosti sodelovanja na ravni EU 
pri razvoju in izvedbi inovativnih rešitev za od-
porne zdravstvene sisteme s ciljem, da s strate-
škimi usmeritvami bolj učinkovito vlagamo skupna 
sredstva v izboljšanje organiziranosti, dostopnosti, 
kakovosti in odzivnosti zdravstvenih sistemov ter 
njihovega vzdržnega financiranja. Posebna pozor-
nost bo namenjena tudi vlogi EU v globalnemu 
zdravju in Evropskemu načrtu za boj proti raku, 
ki je eden od treh stebrov nove Evropske zdra-
vstvene unije.

Posledice covida-19 so pokazale, da so za boljšo 
pripravljenost ter učinkovito odzivanje na krize in 
izredne zdravstvene razmere potrebni več sodelo-
vanja in medsebojnega usklajevanja ter jasno do-
ločene naloge in pristojnosti tako na državni kot na 
ravni EU. Slovensko predsedstvo bo zato ključen 
poudarek namenilo pripravljenosti na krize in vzpo-
stavitvi mehanizmov za odzivanje nanje, kar je del 
Evropske zdravstvene unije in krepi vlogo ključnih 
agencij EU na področju zdravja (Evropski cen-
ter za preprečevanje in obvladovanje bolezni – 
ECDC in Evropska agencija za zdravila – EMA) 
ter izboljšuje pravni okvir za resne čezmejne ne-
varnosti za zdravje.

Slovensko predsedstvo bo začelo z obravnavo za-
konodajnega predloga ustanovitve novega organa 
za odzivanje v izrednih razmerah (HERA) ter struk-
ture za boljši odziv EU na čezmejne grožnje. V pove-
zavi z evropsko strategijo za zdravila bi HERA lahko 
bila ključna pri usklajevanju med različnimi deležni-

ki, pri investicijah ter razvoju podpornih segmentov.

Na področju razpoložljivosti in dostopnosti 
zdravil je pandemija covida-19 dodatno pokazala 
občutljivost oskrbe z zdravili in pomembnost zago-
tavljanja odprte strateške avtonomije EU. Hkrati je 
to priložnosti za skupne rešitve na ravni EU. Slo-
vensko predsedstvo želi zato spodbuditi razpravo 
o možnih novih rešitvah na ravni Unije, ki lahko iz-
boljšajo dostopnost oziroma razpoložljivost zdravil 
ter hkrati rešujejo problematiko pomanjkanja tistih 
zdravil, pri katerih je opazno pomanjkanje poslov-
nega interesa, kot se dogaja na področju antimikro-
bikov ter pri generičnih oziroma starejših zdravilih 
za onkološka zdravljenja, ko gre za spreminjanje 
namena uporabe zdravil. Slovensko predsedstvo 
bo na ta način prispevalo h krepitvi Evropske zdra-
vstvene unije in uresničevanju evropske strategije 
za zdravila.

Evropa se sooča s staranjem prebivalstva, digitali-
zacijo in prehodom na podnebno nevtralno gospo-
darstvo, kar pomembno vpliva na trge dela, sisteme 
socialne zaščite in vsakdanje življenje vseh gene-
racij. Nedavna kriza je številne izzive še poudarila.

Evropski steber socialnih pravic z akcijskim na-
črtom za njegovo uresničevanje je osrednje vodilo 
EU in državam članicam pri izboljševanju delovnih 
ter življenjskih pogojev v Uniji ne le pri okrevanju, 
ampak predvsem pri iskanju dolgoročnih trajnostnih 
rešitev za prilagajanje spremembam, povezanim z 
digitalnim in zelenim prehodom ter staranjem pre-
bivalstva.

Slovensko predsedstvo bo nadaljevalo razpravo o 
krepitvi socialne Evrope s poudarkom na izvajanju 
zavez, dogovorjenih na socialnem vrhu maja 2021 v 
Portu, kot tudi glede izvajanja načrtov za okrevanje 
in odpornost na socialnem področju.

Posebno pozornost bomo namenili vplivom demo-
grafskih sprememb na trge dela in njihovemu uspe-

Zaposlovanje, socialne zadeve in 
enake	možnosti
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šnemu obvladovanju. Pri tem bo osrednje vodilo 
vseživljenjski pristop k staranju s poudarkom na 
spodbujanju kakovostnega dela za kakovostno 
življenje vseh generacij, o čemer bo slovensko 
predsedstvo pripravilo sklepe Sveta. Z njimi se bo 
odzvalo predvsem na sporočilo o novem strate-
škem okvirju za varnost in zdravje pri delu, poso-
dobljeni program znanj in spretnosti, strategijo za 
enakost spolov, strategijo EU o pravicah invalidov, 
in ugotovitve javnega posvetovanja o zeleni knjigi 
o staranju. Vseživljenjski pristop k staranju bo tudi 
vodilo v razpravah o pravicah otrok in starejših, 
ki ju bo organiziralo predsedstvo.

Slovensko predsedstvo bo prednostno obravnavalo 
predlog okvira za minimalne plače s ciljem izbolj-
šanja delovnih in življenjskih pogojev delavcev ter 
zaščite delodajalcev, ki plačujejo dostojne plače, in 
pri tem iskalo čim širšo podporo predlogu direktive.

Slovensko predsedstvo bo nadaljevalo pogajanja o 
pobudi za preglednost plač, katere namen je od-

pravljanje diskriminacije na podlagi spola, zmanj-
šanje plačne vrzeli med spoloma ter spodbujanje 
udeležbe žensk na trgu dela. Z namenom krepitve 
enakosti spolov v svetu dela bo slovensko predsed-
stvo pripravilo tudi sklepe Sveta o vplivu digitali-
zacije in umetne inteligence na enakost spolov 
na trgu dela.

Zagotavljanje enakega obravnavanja mobilnih de-
lavcev ter njihovih družin je ena izmed najpomemb-
nejših pridobitev EU ter pomeni tudi temelj za delo-
vanje notranjega trga EU. Slovensko predsedstvo 
bo nadaljevalo s pogajanji o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti in skušalo najti dogovor z Evrop-
skim parlamentom, da bi pripomoglo k utrditvi pravic 
socialne varnosti mobilnih delavcev v EU.

Slovensko predsedstvo bo pozornost namenilo tudi 
približevanju držav Zahodnega Balkana načelom 
socialne Evrope, s posebnim poudarkom na zapo-
slovanju mladih.
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Upoštevajoč splošno zavezanost uresničevanju 
podnebno nevtralne, zelene, pravične in so-
cialne Evrope bo Slovenija še naprej spodbujala 
trajnostne prehranske verige, kmetijstvo in ribištvo. 
Poseben poudarek bo na zagotavljanju preskrbe s 
hrano in ohranjanju celovitosti verig preskrbe s hra-
no v času krize ter krepitvi dobrobiti živali in zdravja 
rastlin. Na področju gozdarstva bo v ospredju traj-
nostno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi 
zlasti z vidika prispevka gozdov k doseganju pod-
nebnih in okoljskih ciljev EU do leta 2050 in razvoja 
podeželja.

V okviru Evropskega zelenega dogovora bo v 
ospredju nadaljevanje razprave o spodbujanju 
prehoda kmetijstva in celotne prehranske verige, 
vključno z ribiškim sektorjem, na bolj trajnostne pri-
delovalne in predelovalne prakse. Pri tem bo ključ-
no, da se zagotovi socialno vzdržen prehod, ki bo 
upošteval posebnosti in ohranjal konkurenčnost ce-
lotne prehranske verige. Glede na poseben pomen 
ekološkega kmetijstva pri doseganju ciljev zelenega 
dogovora in Strategije »od vil do vilic« si bo sloven-
sko predsedstvo prizadevalo za sprejem sklepov 
Sveta o tej tematiki.

Glede predvidenih dejavnosti v okviru Strategije 
»od vil do vilic« bo slovensko predsedstvo podpi-
ralo tudi razprave na področjih, ki se dotikajo prede-
lave v prehranskih verigah in položaja kmetov, pa 
tudi transporta, prodaje živil ter odnosa potrošnika 
do zdrave hrane. Na mednarodni ravni bo poseb-
nega pomena izvedba svetovnega vrha Organiza-
cije združenih narodov o prehranskih sistemih, 
ki bo obravnaval pomen preobrazbe sistemov pre-
hranske varnosti, načina proizvodnje, predelave in 
potrošnje hrane.

Reforma skupne kmetijske politike (SKP), ki ima 
za cilj povečati ambicije SKP na področju okolja in 
podnebnih sprememb, bo pomenila glavno orodje 
za doseganje ciljev strategije »od vil do vilic«. Za 
slovensko predsedstvo bo dokončanje tega dosjeja 
politična prednostna naloga. Ker bodo za spremlja-
nje izvajanja reformirane skupne kmetijske politike 

ključni kakovostni in med državami primerljivi stati-
stični podatki, si bo slovensko predsedstvo prizade-
valo zaključiti tudi dva dosjeja s področja statistike 
kmetijstva.

V okviru temeljne prednostne naloge izgradnje 
trdnejše in odpornejše EU bo v izboljšanje sistema 
kriznega upravljanja v EU vključeno tudi področje 
preskrbe s hrano. Strateška vloga kmetijstva, bolj-
še medsebojno obveščanje in usklajen način delo-
vanja za zagotavljanje varnosti preskrbe s hrano v 
kriznih razmerah bo zato tema razprave o sporoči-
lu Evropske komisije o kriznem načrtu za ohra-
njanje varnosti preskrbe.

Izboljšanje konkurenčnosti in dohodkovnega 
položaja kmetov v verigi preskrbe s hrano je 
ključno za pravično razporeditev dodane vrednosti 
med deležniki. Slovensko predsedstvo bo spremlja-
lo prenos direktive za preprečevanje nepoštenih 
praks v verigi preskrbe s hrano v nacionalne pravne 
rede.

Slovensko predsedstvo bo v ospredje postavilo tudi 
razpravo o razvojnih izzivih podeželskih območij, 
ki se soočajo z vrsto izzivov, kot so digitalizacija, 
demografskimi izzivi, vloga žensk na podeželju in 
krepitev dialoga med urbanim in ruralnim okoljem. 
Zadnja od omenjenih tem bo v osrčju razprave na 
neformalnem zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in 
ribištvo.

Na področju hrane bo naša pomembna prednostna 
naloga označevanje porekla kot odziv na spreme-
njena pričakovanja potrošnikov. Prizadevanja bodo 
usmerjena predvsem v napredek pri pripravah spre-
membe načina označevanja mešanic medu.

Na področju zdravja rastlin bo Slovenija nadalje-
vala razpravo o ukrepih ob pojavu in preprečeva-
nju vnosa nevarnih bolezni in škodljivcev rastlin 
ter aktualnih vprašanjih s področja zdravja rastlin. 
Zdrave rastline namreč prispevajo k uresničevanju 
ciljev preskrbe s hrano, gospodarjenja z gozdovi, 
biotske raznovrstnosti in k ohranjanju okolja. Slo-
vensko predsedstvo bo usklajevalo stališča držav 

KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO
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članic in Komisije glede izpolnjevanja fitosanitarnih 
zahtev rastlin in rastlinskih proizvodov pri pogaja-
njih za trgovinske sporazume s tretjimi država-
mi. Usklajevanje stališč EU in njihovo zastopanje 
bo prednostna naloga predsedstva tudi v zvezi z 
razvojem in sprejemom mednarodnih standardov s 
tega področja.

Na področju zdravja živali bo prednostno vpraša-
nje glede nekaterih vidikov biovarnosti v povezavi 
z ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja bolez-
ni živali. Slovensko predsedstvo bo razpravo gle-
de dobrobiti živali usmerjalo na podlagi poročila 
o evalvaciji zakonodaje na področju dobrobiti živali 
ter aktualnih vprašanj s tega področja.

Slovenija bo vodila razpravo tudi o digitalizaciji v 
veterinarski službi. Namen te razprave je dvigniti 
zavest o možnostih, ki jih nova tehnologija IT nudi 
glede uporabe podatkov, ki se zbirajo na vsakem 
področju veterinarstva in varne hrane, za namen iz-
boljšanja analize tveganja in optimiziranja uradnega 
nadzora.

Gozdarstvo pomembno prispeva k uresničevanju 
ciljev na kmetijskem, okoljskem in podnebnem po-
dročju. Slovensko predsedstvo si bo v okviru goz-
darske in z gozdom povezanih politik EU prizadevalo 
za krepitev vloge gozdov in gozdarstva pri ohranitvi 
in razvoju podeželja in spodbujanju krožnega go-

spodarstva, za nadomestilo fosilnih in energetsko 
bolj potratnih materialov z lesom ter trajnostno, več-
namensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi, 
tudi glede ohranjanja biotske raznovrstnosti gozdov. 
Z novim zakonodajnim aktom Komisije pa se bo na-
daljeval boj proti nezakoniti sečnji in z njo povezani 
trgovini ter krčitvi in degradaciji svetovnih gozdov. 
Posebna pozornost bo namenjena novi Strate-
giji EU za gozdove po letu 2020.

Na področju ribištva si bo slovensko predsedstvo 
prizadevalo za čim večji napredek v pogajanjih o 
uredbi o spremembi uredbe o nadzoru v ribištvu. 
Z revidirano uredbo bodo posodobljeni skupna pra-
vila za sistem nadzora, inšpekcijski pregledi in iz-
vajanje pravil skupne ribiške politike (SRP) s strani 
nacionalnih organov. Slovensko predsedstvo bo 
tudi vodilo pogajanja za določitev ribolovnih 
možnosti za leto 2022 za Severno morje in Baltik, 
Atlantik in globokomorske staleže ter pogajanja z 
Združenim kraljestvom in Norveško ter Sredozemlje 
in Črno morje. Začela se bodo pogajanja o podalj-
šanju režima dostopa do voda iz osnovne uredbe 
skupne ribiške politike. Na področju večstranske-
ga in dvostranskega sodelovanja s tretjimi prio-
balnimi državami in sporazumov o partnerstvu 
o trajnostnem ribištvu bodo v ospredju dogovori 
z Islandijo, Grenlandijo in nekaterimi drugimi drža-
vami.
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Izobraževanje za prihodnost pomeni znati tudi pred-
videti prihajajoče spremembe, zato bo kot prispevek 
k temu v času predsedovanja Slovenije potekala raz-
prava o novih načinih učenja in poučevanja, pri 
čemer bo v ospredju digitalna preobrazba. Na podla-
gi izkušenj z epidemijo covid-19 se bomo osredotočili 
na nova znanja, kompetence in spretnosti v spre-
minjajoči se družbi ter na inovativna učna in študijska 
okolja, digitalne kompetence vzgojiteljev, učiteljev in 
strokovnih delavcev v vzgojno izobraževalnih zavo-
dih. Obravnavali bomo tudi širše področje razvoja 
digitalizacije in umetne inteligence ter etike v pro-
cesih vzgoje in izobraževanja ter s tem prispevali k 
izvajanju akcijskega načrta za digitalno izobraževa-
nje. S priporočilom Sveta o kombiniranem učenju 
za visokokakovostno in vključujoče primarno in 
sekundarno izobraževanje bomo obravnavali vizijo 
osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja 
za povečanje vključenosti in prilagodljivosti vzgojno-
-izobraževalnega sistema ter za izboljšanje širšega 
razvoja kompetenc vseh učencev in dijakov.

V okviru izvajanja načrta za preobrazbo visokega 
šolstva bomo na presečišču evropskega izobraže-
valnega prostora in evropskega raziskovalnega pros-
tora spodbujali dopolnjujoče sodelovanje visokega 
šolstva in znanosti ter skupen prispevek k nastajanju 
nove vizije znanja. Pri tem bomo prispevali tudi k na-
daljnjemu razvoju pobude Evropskih univerz.

Prizadevali si bomo za prenovo evropskega pro-
grama izobraževanja odraslih ter v tem okviru na-
daljevali procese prenovljenega programa znanj in 
spretnosti, ki zadeva tudi odrasle znotraj konteksta 
vseživljenjskega učenja. Namen bo ustvariti ce-
lostne, kakovostne in vključujoče sisteme izobraže-
vanja odraslih, ki so namenjeni vsem, tudi starejšim, 
zlasti pa tistim, ki najbolj potrebujejo dostop do uče-
nja, tudi z učenjem na daljavo in spletnim učenjem. 
Pomemben horizontalen vidik pri prenovi programa 
za izobraževanje odraslih bo doseganje trajnostnih 
ciljev.

Prizadevali si bomo doseči vključujoč dogovor o 
upravljanju strateškega okvira za evropsko so-
delovanje v izobraževanju in usposabljanju, tudi 
z vidika povezovanja evropskega izobraževalne-
ga prostora z evropskim raziskovalnim prostorom. 
Spodbudili bomo razprave o izobraževanju za traj-
nostni razvoj, o mikrokvalifikacijah, individualnih 
učnih računih, dostopnosti do poklicnega izobraže-
vanja in usposabljanja ter vseživljenjskega učenja.

IZOBRAŽEVANJE, MLADINA, KULTURA IN ŠPORT

Izobraževanje

Mladina
Na področju mladine bo osrednja tematika sloven-
skega predsedovanja udeležba mladih s poudar-
kom na vključevanju mladih v različne družbene 
in državljanske prostore. Slovensko predsedstvo 
bo pripravilo tudi odziv na poročilo Komisije o izva-
janju krovne strategije EU za področje mladinske 
politike s predlogom vizije razvoja tega področja, ki 
ga bomo strnili tudi v nov triletni delovni načrt za 
izvajanje te strategije. Posebno pozornost bomo 
namenili izvajanju mladinskega dialoga EU in mo-
bilnosti prostovoljcev ter čezmejni solidarnosti.

Na področju kulture bomo obravnavali široko podro-
čje ustvarjalnosti, kulturnih pravic in dediščine, ki je 
osrednje izhodišče snovanja trajnostnih rešitev in ra-
zvojnega preboja EU. S tem bomo podporo zeleni in 
digitalni prihodnosti prenesli tudi na kulturno podro-
čje. Prednostno bomo obravnavali vprašanje inova-
tivnih zmožnosti kulture s posebnim poudarkom na 
kakovostnem bivanju v okolju, kjer so arhitekturne 
rešitve zasnovane na podlagi izročila in ob sodobni 
tehnologiji skladno s pobudo novega evropskega 
bauhausa.

Ob upoštevanju horizontalnih rešitev za področje 
digitalnih storitev in kulturne raznolikosti kot dodane 
evropske vrednosti bo slovensko predsedstvo po-
sebno pozornost namenilo ukrepom za spodbujanje 
konkurenčnosti evropskih avdiovizualnih in medijskih 
vsebin.

Kultura
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Na področju športa namerava slovensko predsed-
stvo pripraviti Resolucijo Sveta o evropskem mo-
delu športa, pri čemer želimo izpostaviti posebno 
naravo športa, evropske vrednote v športu in sku-
pne značilnosti organiziranega športa v EU. Pri tem 
bomo obravnavali tudi vpliv zaprtih športnih tekmo-
vanj na sistem organiziranega športa. Po vzoru že 
uveljavljenega koncepta vseživljenjskega učenja si 
bo slovensko predsedstvo prizadevalo za uveljavi-
tev in vzpostavitev koncepta vseživljenjske telesne 

dejavnosti, zato načrtujemo tudi sprejetje sklepov 
Sveta za to področje.

Slovensko predsedstvo bo, skupaj z državami čla-
nicami in Evropsko komisijo, preučilo možnosti za 
revizijo Resolucije WADA (Svetovna protidopinška 
agencija) iz leta 2019 z vidika morebitnih sprememb 
pri zastopanosti predstavnikov EU v Ustanovnem 
odboru WADA in koordinaciji stališč EU pred srečanji 
WADA.

Šport
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ZUNANJI ODNOSI

Zunanje zadeve za financiranje zunanjega delovanja za države Za-
hodnega Balkana ter drugi pomembni dokumenti 
Evropske komisije. Slovenija, ki bo organizirala vrh 
EU - Zahodni Balkan, bo spodbujala ambiciozno 
in proaktivno politiko tako EU kot regije s posebno 
pozornostjo na vključevanju predstavnikov držav 
regije v aktivnosti s področja SVOP z namenom 
krepitve dialoga ter izgradnje zmogljivosti in krepit-
ve odpornosti držav regije. Pomembna bosta nada-
ljevanje dobrega sodelovanja na področju raziskav 
in inovacij ter okrepitev dialoga in konkretnih pobud 
ter programov na področju mladih in izobraževanja. 
Pozornost bo namenjena obvladovanju pandemije 
covid-19 in njenih posledic tako na zdravstvenem 
kot na drugih področjih. Pomembno področje sode-
lovanja bo kibernetska varnost.

Slovensko predsedstvo bo ustrezno pozornost na-
menilo dogajanju v soseščini. V luči zasedanja vrha 
EU in držav vzhodnega partnerstva si bo prizade-
valo za sprejetje prednostnih nalog sodelovanja v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju. Slovensko 
predsedstvo bo aktivno tudi pri utrjevanju odnosov 
EU z drugimi ključnimi svetovnimi deležniki – če bo 
sprejeta odločitev, lahko potekata celo dve vrhunski 
srečanji s Kitajsko: na ravni EU27 in na ravni vodi-
teljev EU.

Aktivno bo sodelovalo pri oblikovanju novega stra-
teškega sporazuma med EU in Afriško unijo, ki bi 
lahko bil potrjen na vrhu EU - AU.

Kultura v zunanjih odnosih EU in kreativnost sta po-
membni gibali trajnostnega razvoja in medkulturne-
ga razumevanja. V tem okviru si bo slovensko pred-
sedstvo prizadevalo za napredek pri uresničevanju 
Strategije EU za mednarodno sodelovanje v kulturi 
(2016).

V skladu z novim Paktom o migracijah in azilu, ki 
ga je Evropska komisija izdala septembra 2020, 
bo v okviru celovitega pristopa ustrezna pozornost 
namenjena zunanjim vidikom migracijske in azilne 
politike.

Slovensko predsedstvo bo v skladu s pristojnostmi 
podpiralo delovanje visokega predstavnika Unije 
za zunanje zadeve in varnostno politiko ter aktivno 
obravnavalo aktualna dogajanja v svetu s posebnim 
poudarkom na enotnem in konkretnem globalnem 
delovanju EU, krepitvi odpornosti EU, njenih držav 
in družb, kibernetske varnosti; na krepitvi strateške 
avtonomije EU ter obenem sodelovanja EU s ključ-
nimi partnerji, še posebej ZDA.

Krepitev svetovnega reda, temelječega na učinkovi-
tem multilateralizmu, mednarodnem pravu in člove-
kovih pravicah, je v interesu EU in njenih držav čla-
nic. Pri krepitvi multilateralizma, odnosih z drugimi 
globalnimi akterji ter pri soočanju z aktualnimi izzivi, 
predvsem s podnebnimi spremembami v pripravah 
na uspešno izvedbo COP26, bo ključnega pomena 
okrepljeno transatlantsko sodelovanje.

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU bo tran-
satlantski vidik v čim večji meri vključen v različne 
tematike. Posebna pozornost bo namenjena izva-
janju deklaracije, sprejete na vrhu EU - ZDA junija 
letos.

Slovenija bo v razpravi glede strateškega kompasa, 
ki naj bi usmerjal vse obrambno-varnostne pobude 
v učinkovito zagotavljanje ciljev globalne strategije 
EU, podala predloge glede nadgradnje partnerstev, 
pri čemer bo poudarjen pomen komplementarnosti 
z zvezo NATO. Posebna pozornost bo namenjena 
Zahodnemu Balkanu, kjer ostajajo ZDA ključna za-
veznica EU pri uveljavljanju demokracije, pravne 
države in človekovih pravic s končnim ciljem inte-
gracije držav regije v EU.

Krepitev evropske perspektive in trajnostnega ra-
zvoja Zahodnega Balkana bo osrednja naloga v 
času predsedovanja Slovenije s ciljem nadaljevanja 
širitvenega procesa s ključnim poudarkom na vla-
davini prava in družbeno-gospodarskem razvoju; 
obravnavi odprtih vprašanj v regiji in odzivanja na 
skupne grožnje ter sektorskega povezovanja na 
različnih področjih. Osnova bodo novi instrument 
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Trgovinska politika je ključni del celovitega odziva 
gospodarske politike na krizo. Slovensko predsed-
stvo si bo prizadevalo za krepitev svetovne konku-
renčnosti EU ob zagotavljanju odprte, poštene in na 
pravilih temelječe mednarodne trgovine s posebnim 
poudarkom na MSP in trajnostnem razvoju. Sledilo 
bo usmeritvam, začrtanim v novi trgovinski stra-
tegiji. 

V okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO) 
bo predsedstvo nadaljevalo prizadevanja EU za 
krepitev na pravilih temelječega mnogostranskega 
trgovinskega sistema in za reformo organizacije 
v smeri njenega večjega pomena, učinkovitosti in 
odzivnosti na sodobne izzive. Prizadevalo si bo za 
uspešno dvanajsto ministrsko konferenco WTO 
(MC12), ki bo od 30. novembra do 3. decembra 
2021. V ospredju bodo prizadevanja za dogovor o 
reformi WTO, vključno z vlogo pritožbenega organa 
v okviru mehanizma za reševanje sporov. Predsed-
stvo bo v okviru aktualnih mnogostranskih pogajanj 
namenilo posebno pozornost dogovoru o subvenci-
jah v ribištvu. Pri večstranskih pobudah bo podpira-
lo napredek pri digitalni trgovini in domači storitveni 
zakonodaji, olajševanju trgovine za mikro, majhna 
in srednje velika podjetja ter olajševanju naložb za 
razvoj. V ospredje bomo postavili tudi pobude na 
področjih zdravja, okoljske trajnosti in enakosti spo-
lov.

Slovensko predsedstvo bo nadaljevalo obravnavo 
najpomembnejših dvostranskih, regionalnih in 
horizontalnih dosjejev na področju trgovinske in 
naložbene politike ter si prizadevalo za krepitev so-
delovanja s podobno mislečimi partnericami. Pred-
nost bo namenilo krepitvi partnerstva z ZDA ter 
vzpostavitvi pravičnejšega gospodarskega odnosa 
s Kitajsko, ki temelji na pravilih. Prizadevalo si bo 
za diverzifikacijo odnosov in sklenitev zavezništev, 
vključno s široko mrežo trgovinskih sporazumov. 
Tako bo spremljalo izvajanje sporazumov ter si pri-
zadevalo za napredek pri postopku podpisa spora-
zuma z Mehiko in z Mercosurjem. Spremljalo bo 
pogajanja s poudarkom na Avstraliji, Novi Zelan-
diji in posodobitvi sporazuma s Čilom, obenem pa 
si prizadevalo za poglobitev sodelovanja z Indijo 

Zunanja trgovina
Slovensko predsedstvo si bo prizadevalo za okre-
pitev zmožnosti EU, da se ustreznejše in odločneje 
odziva na krize, ki imajo neposredni vpliv na njene 
interese in varnost; ter tudi za oblikovanje politično-
-strateških usmeritev za uresničitev ambicij, kjer bo 
imel pomembno vlogo proces strateškega kompa-
sa, katerega namen bo povezati strateško raven z 
operativnim nivojem doseganja ambicij. Prizadeva-
lo si bo za skupno delovanje na področjih razvoja 
zmogljivosti, kriznega upravljanja, vojaške mobilno-
sti, hibridnih groženj, kibernetske varnosti ter krepi-
tev partnerstev.

Glede na izkušnje ob pandemiji covida-19 bo po-
zornost namenjena raziskavi možnosti za izboljša-
nje sodelovanja, tudi v okviru odnosov med EU in 
NATO, na področju vojaške pomoči civilnim orga-
nom in izvedbe ukrepov za izboljšanje odpornosti 
z vidika civilne pripravljenosti, ter na področju iz-
boljšanja civilno-vojaškega sodelovanja v krizah. 
Slovensko predsedstvo bo posebno pozornost na-
menilo sodelovanju med EU in NATO, še zlasti na 
področju zoperstavljanja hibridnim grožnjam, kiber-
netske varnosti, vojaške mobilnosti in interoperabil-
nosti, ter se zavzemalo za institucionalizacijo stikov 
med obema organizacijama.

Na področju Skupne varnostne in obrambne politi-
ke bo v ospredju Zahodni Balkan, kjer bodo ključne 
teme ohranitev prisotnosti SVOP v regiji, podpora 
pri sodelovanju in razvoju zmogljivosti držav Zahod-
nega Balkana za sodelovanje v mehanizmih SVOP, 
vključno z operacijami in misijami, ter podpora kre-
pitvi odpornosti pri soočanju s hibridnimi grožnjami.

V luči zelene tranzicije bo slovensko predsedstvo 
prednostno obravnavalo energetsko učinkovitost 
obrambnega sistema in pripravilo celovit nabor ak-
tivnosti znotraj obrambnega sistema, ki obravnava-
jo problematiko energetske učinkovitosti na evrop-
ski ravni.

Obramba
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Slovensko predsedstvo bo prek razvojnega so-
delovanja še naprej krepilo prizadevanja Unije za 
uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja in Agende 
2030 ter zagotavljanje trajnostne in zelene obnove 
po pandemiji. Slovenija bo delovala v smeri uresni-
čevanja zavez pariškega podnebnega sporazuma 
ter tako imenovanega evropskega zelenega dogo-
vora.

Voda v zunanjem delovanju EU bo osrednja pred-
nostna vsebina na področju razvojnega in huma-
nitarnega delovanja. Slovensko predsedstvo se 
bo zavzemalo za celovit pristop do upravljanja 
voda. Posebna pozornost bo namenjena razvojnim 
in humanitarnim vidikom posledic pandemije s pou-
darkom na globalnem zdravju ter preskrbi s hrano in 
na prehranski varnosti. Vlaganje v človekov razvoj, 
tudi prek izobraževanja, in odpravljanje vseh oblik 
neenakosti, ki jih je pandemija dodatno poglobila, je 
najboljši način za krepitev družbene odpornosti. Po-
sebna pozornost bo namenjena različnim razvojnim 
vidikom posledic pandemije v okviru novega instru-
menta EU za sosedstvo, razvojno ter mednarodno 
sodelovanje NDICI in prek skupnega pristopa Team 
Europe. Slovensko predsedstvo si bo prizadevalo 
za čimprejšnji zaključek postopkov za sklenitev no-
vega celovitega sporazuma med EU in državami 
Afrike, Karibov ter Pacifika. Ob rednem odzivanju 
na zdajšnje in dlje trajajoče humanitarne krize bo 
pozornost namenjena iskanju inovativnih rešitev in 
vključevanju digitalizacije, ki je eden izmed temeljev 
učinkovitega odziva na humanitarne krize.

Razvoj	in	humanitarna	pomočter afriško celino in afriškimi državami. Zavzemalo 
se bo za napredek v okviru obsežne naložbene 
agende EU in si pri tem prizadevalo, da bodo so-
dobni naložbeni sporazumi temeljili na spoštovanju 
pariškega podnebnega sporazuma, standardov 
mednarodne organizacije za delo ter multilateralnih 
reform naložbenega prava, zlasti tistih, ki se nana-
šajo na mala in srednja podjetja.

V okviru zakonodajnih dosjejev si bo slovensko 
predsedstvo prizadevalo za napredek pri obravna-
vi instrumenta za mednarodno javno naročanje. 
Začelo bo obravnavo novega predloga o splošni 
shemi preferencialov in protiprisilnega instru-
menta. Tvorno se bo odzivalo na morebitne nove 
izzive in iskalo sinergije z drugimi politikami EU, 
zlasti na področju zelene in digitalne preobrazbe 
ter za vzpostavitev odpornejše Evrope.




