Předsednictví ČR v Radě
Evropské unie
Úřad vlády ČR

Úřad vlády České republiky
• Centrální koordinátor:
1) Evropských politik v České republice
2) Příprav CZ PRES 2022.
• Koordinační činností se zabývá Sekce pro evropské záležitosti.
• Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek.
• Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU:
• Oddělení pro komunikaci CZ PRES
• Oddělení pro logistiku a organizaci CZ PRES

Příprava CZ PRES 2022
• Druhá polovina 2022 v rámci předsednického tria FR-CZ-SE
• Historicky druhé české předsednictví
• Začátek příprav v r. 2018
• Více než 20 materiálů předloženo na jednání Vlády
• Koordinační platformy:
•
•
•

Centrální organizační skupina
Strategická komunikační skupina – 3‘ skupina
Výbor pro EU na pracovní a vládní úrovni

• Tři úrovně příprav CZ PRES
•
•
•

Organizace & logistika
Obsahová příprava
Komunikace & kultura

Příprava CZ PRES 2022 – od tria k národnímu programu
• Spolupráce v rámci předsednického tria začala v roce 2020, spočívala především v
přípravě společného programu 18 měsíčního programu.
• Trio program , který definuje rámec pro 18 měsíců předsednictví, byl schválen vládou a
následně 14. prosince 2021 schválen všemi členskými státy EU a zveřejněn.
• Současně probíhala příprava programu a priorit českého předsednictví od konce
podzimu 2018 (např. prostřednictvím mapování sektorových agend).
• Národní program odráží dlouhodobé pozice ČR a priority, které ČR v rámci EU
prosazuje. Je rámován programem tria, Pracovním programem Komise 2022 a
politickou agendou – vše v širším geopolitickém kontextu.
• Národní program byl vládou schválen 15. června 2022 a jeho kompletní verze bude
dostupná se začátkem předsednictví.

Program předsednictví České republiky v Radě EU
Část I: Politické priority
• Politické priority definují hlavní tematické oblasti, které budou během CZ PRES prioritní
na politické úrovni
• Kromě dosavadní obsahové přípravy budou politické priority rovněž reflektovat
programové prohlášení vlády a přístup koalice k řešení současných výzev
• Dostupné online na eu2022.cz
Část II: Program podle formací Rady
• Druhá část popisuje prioritní sektorové agendy podle jednotlivých formací Rady a
vychází z jednotlivých dokumentů doposud vzešlých z obsahové přípravy CZ PRES na
pracovní úrovni
• Sektorové agendy rovněž reflektují dlouhodobé postoje, politickou situaci, aktuální
problémy v oblasti mezinárodní politiky
• Bude zveřejněno na webu CZ PRES 1. července 2022

„Evropa jako úkol“
1. Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
2. Energetická bezpečnost
3. Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického
prostoru
4. Strategická odolnost evropské ekonomiky
5. Odolnost demokratických institucí

Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
• Flexibilní využití finančních prostředků EU
• Zaměření na nejzranitelnější osoby a na nejvíce postižené země, za současného
respektování zásad solidarity, efektivity a flexibility
• Poválečná obnova Ukrajiny - rekonstrukce kritické infrastruktury, zajištění základních
služeb, posílení odolnosti a hospodářské oživení a stability Ukrajiny
• Potenciální uskutečnění dárcovské konference a „Marshallův plán pro Ukrajinu“

Energetická bezpečnost
• Snížení energetické závislosti na Rusku, aby EU nebyla životně závislá na zemích, které
přímo ohrožují její bezpečnost
• Diversifikace dodávek paliv
• Přechod na obnovitelné zdroje energie a dekarbonizace (implementace REPowerEU a Fit
for 55)
• Implementace vhodné kombinace nástrojů, k snížení negativních sociálních a
ekonomických dopadů zvyšování cen energií a rizika energetické chudoby

Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost
kybernetického prostoru
• Implementace klíčových témat v rámci Strategického kompasu
• Snižování technologické závislosti a zvyšování průmyslových kapacit v EU
• Rozvoj dlouhodobé spolupráce na strategických vojenských systémech a zajištění
potřebných vojenských kapacit v partnerství s NATO
• Zkoumání oblastí, kde může mít EU přidanou hodnotou, jako jsou společné nákupy
zbraní, mapování mezer a dlouhodobá spolupráce členských států

• Digitální tranzice a posílení bezpečnosti a stability kyberprostoru, včetně boje proti
desinformacím a hybridním hrozbám

Strategická odolnost evropské ekonomiky
• Zaměření na odolnost globálních dodavatelských řetězců a narušení komoditních trhů
• Prohlubování vnitřního trhu, zejména v oblasti digitálních služeb a digitální ekonomiky
• Posílení strategické odolnosti prostřednictvím cílené podpory
konkurenceschopnosti založené na vlastních výrobních kapacitách

technologické

• Uzavírání obchodních a investičních dohod se spolehlivými partnery za účelem posílení
dodavatelských řetězců a snížení závislosti na nepřátelských nebo nestabilních režimech

Odolnost demokratických institucí
• Posílení odolnosti demokratických institucí, které mají zásadní vliv na
ochranu hodnot demokracie a právního státu
• Zaměření na transparentnost financování politických stran a nezávislost
hromadných sdělovacích prostředků vč. posílení svobody a plurality médií
na mediálním trh
• Prosazování, respektování a posilování svobod, lidských práv a evropských
hodnot v offline i online prostředí
• Konference o budoucnosti Evropy

Děkuji za vaši
pozornost!

