Priority švédského předsednictví v Radě EU (01/07 - 31/12/2009)
Hlavními prioritami švédského předsednictví jsou následující oblasti:
1. INSTITUCIONÁLNÍ OTÁZKY EU
2. ŘEŠENÍ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE
3. BOJ PROTI KLIMATICKÝM ZMĚNÁM

1. Institucionální otázky EU
Institucionální výzvy jsou ve znamení přijetí Lisabonské smlouvy, nové Evropské komise a
zformování Evropského parlamentu. Švédové usilují o co nejrychlejší přijetí Lisabonské
smlouvy, ale též o její hladkou implementaci.
2. Řešení finanční a ekonomické krize
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vytvoření strategie pro hospodářský růst a zaměstnanost na období 2010-2020 (přeměna
EU v ekologicky efektivní ekonomiku splňující klimatické cíle, posílení
konkurenceschopnosti EU ve světovém měřítku, boj s dopady stárnoucí populace a obnova
udržitelnosti veřejných financí)
Podpora volného obchodu a otevřenosti evropské ekonomiky (rychlé dokončení
obchodních vyjednávání v rámci WTO, tzv. dohoda z Dohá, a uzavírání dalších dohod o
volném obchodu, např. s jižní Koreou, Indií, Ukrajinou…)
Zajištění fungujícího finančního trhu (dohled a přísná regulace) a schopnosti čelit krizi
dodržování paktu stability a růstu)
Efektivní jednotný trh (lepší ochrana duševního vlastnictví - vytvoření komunitárního
patentu a jednotný soudní systém pro patenty, implementace směrnice o službách
nejpozději do prosince 2009, schválení návrhu směrnice o spotřebitelských právech)
Zlepšení podnikatelského prostředí (lepší regulace, snížení administrativní zátěže, snazší
přístup MSP k financování a jejich větší angažovanost ve veřejných zakázkách, podpora
žen-podnikatelek, podpora inovací)
Podpora vědy a výzkumu (Evropský výzkumný prostor, Evropský inovační plán,
zintenzivnění spolupráce v rámci tzv. znalostního trojúhelníku, tedy výzkumu, inovací a
vzdělávání)
Udržitelná doprava (implementace rámce pro vývoj Inteligentních dopravních systémů,
vypracování budoucí dopravní politiky)
Podnět k vytvoření společné politiky EU pro informační společnost
Vytvoření strategie pro hospodářský růst a zaměstnanost na období 2010-2020
Plná zaměstnanost a snazší začleňování na trh práce (aktivní politika Unie, rovnost pohlaví,
boj s diskriminací, podpora žen-podnikatelek)

3. Boj proti klimatickým změnám
•

Dosáhnout konsensu ohledně mezinárodní klimatické dohody na jednání v prosinci 2009
v Kodani
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•
•
•
•
•

Pokrok na cestě k ekologicky efektivní ekonomice (rozvoj obnovitelné energie a
technologie)
Ochrana biodiverzity
Zavedení národních daní CO2 a systém obchodování s emisními povolenkami
Zlepšení stavu moří (zejména Baltského moře)
Schválení směrnice o energetické účinnosti budov, směrnice o energetickém štítkování

Kromě výše uvedeného obsahuje švédská agenda také následující body:
•

Spravedlnost a vnitřní věci
Cílem je přijmout Stockholmský program, který zajišťuje bezpečnost a chrání práva každého
jedince. Program by měl vytyčovat rámec pro evropskou spolupráci v oblastech jako police,
přeshraniční a celní záležitosti, azylová, migrační a vízová politika na období 2010-2014. Mezi
cíle předsednictví patří i zajištění stejných práv všem žadatelům o azyl.

•

Strategie EU pro region Baltského moře
Cílem je přijmout komplexní strategii tzv. „makroregionu“, která je pro EU první svého druhu a
měla by přispívat k lepšímu životnímu prostředí (zejména pokud jde o Baltské moře) a
dynamickému rozvoji a zvyšování konkurenceschopnosti regionu.

•

EU, její sousedé a svět
EU za švédského předsednictví bude i nadále vystupovat jako globální hráč v otázkách míru,
rozvojové spolupráce, demokracie a lidských práv. Hlavními oblastmi švédského zájmu budou
Východní partnerství, užší spolupráce EU a Středomoří, prohloubení transatlantického dialogu
a pokračování procesu rozšiřování EU.
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