Září
2021

Národní konvent o EU

Program předsednického
tria Francie – Česká
republika – Švédsko
Zuzana Kasáková

europeum.org

Září
2021

Obsah
Úvod ......................................................................................................................................................................... 1
Jaké jsou společné a rozdílné programové priority tria? .......................................................................................... 2
Na jaké priority by se měl osmnáctiměsíční program zaměřit? ............................................................................... 4
Jak by měly země tria spolu komunikovat a koordinovat činnost během výkonu předsednictví? ........................... 5
Závěr ......................................................................................................................................................................... 6
Zdroje ....................................................................................................................................................................... 1

europeum.org

Září
2021

Úvod

záležitosti nejpozději v prosinci 2021, tedy měsíc
před tím, než se své předsednické role ujme Francie.

Česká republika se v příštím roce znovu po třinácti
letech stane předsednickou zemí Evropské unie.
Podruhé rovněž vytvoří týmové předsednictví
s Francií a Švédskem, jehož politický rámec bude
ukotven ve společném osmnáctiměsíčním programu.
Cílem skupinového předsednictví je především
zajistit kontinuitu aktivit Rady EU, aby nedocházelo
k tříštění její činnosti a zajistila se návaznost
rozhodovacích procesů.

Vyjma formulace společného programu, důležitý
aspekt spolupráce v rámci předsednického tria
představuje vzájemná komunikace a koordinace
činnosti mezi zeměmi, za účelem efektivního
naplňování společných priorit a zajištění hladkého
průběhu předsednictví. Jak zdůrazňuje Lisabonská
smlouva, členové tria si mají být vzájemně
„nápomocni ve všech“ 2 aspektech výkonu
předsednictví.

Kořeny týmového předsednictví lze nalézt v
sedmdesátých letech 20. století, kdy byla poprvé ze
tří po sobě jdoucích předsednických zemí vytvořena
tzv. trojka. Program tří členských států, které
předsedají Radě EU, byl prvně použit až na počátku
roku 2007. Tehdy se předsednické role chopilo
Německo jako první země z předsednického tria
Německo-Portugalsko-Slovinsko a v praxi začalo
realizovat společný program. Tuto praxi společně se
změnami šestiměsíčního předsednictví následně
institucionalizovala Lisabonská smlouva.1

Lze konstatovat, že státy předsednického tria se
v podstatě nacházejí ve fázi finálního dojednávání
mezi relevantními aktéry na národní úrovni a
následovat by měly rozhovory o konečné podobě
společného programu mezi zeměmi samotnými.
Z tohoto důvodu by předkládaný podkladový
materiál měl přispět k debatě o vhodném nastavení
programu jak z hlediska priorit druhého českého
předsednictví, tak z pohledu aktuálních témat unijní
agendy.
Vzhledem k rozsahu není účelem předkládaného
materiálu provést vyčerpávající analýzu zaměření
programu předsednického tria a nastavení vzájemné
spolupráce, ale vymezit diskuzní rámec o této
problematice pro účely debaty Národního konventu
o EU.

Přípravná jednání neformálního charakteru o
společném programu předsednického tria Francie –
Česká republika – Švédsko započala před dvěma lety,
oficiální pak na jaře tohoto roku. V červnu 2021 byl
první návrh programu, tzv. společný vstup tria,
zaslán Generálnímu sekretariátu Rady (GSR), neboť
oficiálně je společný osmnácti měsíční program
dokumentem GSR. Ten vstup tria přepracoval do
podoby oficiálního návrhu a v červenci zaslal
zástupcům předsednických zemí k další diskuzi.
Dokument je tak předmětem debat nejen v rámci
jednotlivých zemí, ale také mezi zeměmi samotnými.
Je průnikem jejich národních priorit, zároveň
reflektuje priority unijní. Finální podoba společného
programu musí být schválena Radou pro obecné

Debata v rámci kulatého stolu Národního konventu
o EU na téma Program předsednického tria Francie
– Česká republika – Švédsko by se měla zaměřit na
následující otázky:
1) Jaké jsou společné a
programové priority tria?

rozdílné

Francie, Švédsko a Česká republika mají v některých
oblastech politik EU velmi rozdílné názory, v jiných
si jsou zase velmi blízcí. Je proto třeba identifikovat,

Čl. 16, odst. 9 Smlouvy o Evropské unii, Prohlášení k čl. 16 odst.
9 Smlouvy o Evropské unii o rozhodnutí Evropské rady týkajícím
se výkonu předsednictví Rady.

Čl. 1, odst. 2 Prohlášení k čl. 16 odst. 9 Smlouvy o Evropské unii
o rozhodnutí Evropské rady týkajícím se výkonu předsednictví
Rady.
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jaká témata jsou společná a mohou tvořit podklad
pro společný program. Na druhé straně je nutné
vědět, ve kterých oblastech můžou země narazit na
zásadní rozpory.
2)

spolupráce předsednictví, jako představitele Rady,
s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.
Tematické vymezení priorit předsednického tria tak
bude ovlivněno plněním programu Evropské rady,
jak jej formulovala Nová strategická agenda na
období 2019–2024. Strategická agenda stanovila
čtyři základní oblasti priorit. První se vztahuje
k ochraně občanů a svobod, druhá k budování silné
a dynamické hospodářské Unie, třetí k budování
klimaticky neutrální, ekologické, spravedlivé a
sociální Evropy a poslední pak k prosazování
evropských zájmů a hodnot na globální úrovni. 3
Strategická agenda Evropské rady se promítla do
programu Evropské komise nazvaném Moje agenda
pro Evropu a je reflektována jako základní rámec
rovněž v jejích ročních plánech. Priority Komise se
tak vztahují k Zelené dohodě pro Evropu,
hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí, dále
k digitální Evropě, ochraně evropského způsobu
života, silnějšímu postavení Evropy ve světě a
evropské demokracii.4

Na jaké priority by se měl
osmnáctiměsíční program zaměřit?

Jednotlivé země jsou v současné době v procesu
formulace priorit pro svá předsednictví. Jak by měly
být nastaveny jednotlivé prioritní oblasti ve
společném programu, aby nedošlo k překrývání
témat? Jaké české priority by měly být akcentovány
v rámci společných konzultací?
3) Jak by měly země tria spolu
komunikovat a koordinovat činnost
během výkonu předsednictví?
Tato otázka se zaměřuje na nastavení hlavních
principů koordinace a komunikace mezi
jednotlivými zeměmi předsednického tria, aby byl
zajištěn hladký přechod při předávání agendy a
nedocházelo ke zpožděním. Jaký formát spolupráce
by byl nejefektivnější?

Jaké
jsou
rozdílné
priority tria?

Dále se bude týmové předsednictví zabývat výstupy
Konference o budoucnosti Evropy, jež byla zahájena
s ročním zpožděním v květnu tohoto roku. I přes toto
zpoždění se počítá s tím, že výsledky jednotlivých
částí konference by měly být diskutovány nejpozději
v první polovině roku 2022 na plenárním zasedání
konference.

společné a
programové

V neposlední řadě se předsednické trio bude nuceno
vyrovnávat především s důsledky pandemie covid19, ale i přírodních katastrof, zejména s ohledem na
krizové řízení a zvýšení odolnosti EU v oblasti
poskytování zdravotní péče a zajištění základní
infrastruktury.

Týmové předsednictví Francie, České republiky a
Švédska se uskuteční v době, kdy se tzv.
institucionální cyklus Evropské unie bude dostávat
do své druhé poloviny. To v praxi znamená, že bude
existovat tlak unijních institucí na přijetí
legislativních aktů, jejichž procedura započala za
dřívějších předsednictví či k jejichž realizaci se
instituce zavázaly ve svých politických deklaracích
a programech. V této souvislosti bude důležitá

Ve výše uvedeném kontextu se tedy bude realizovat
činnost předsednického tria a všechny tři země musí
tuto unijní agendu reflektovat. Lze tedy očekávat, že

Evropská rada, Nová strategická agenda 2019–2024, 20. červen
2019,
https://www.consilium.europa.eu/media/39924/a-newstrategic-agenda-2019-2024-cs.pdf (navštíveno 15. 9. 2021).

Evropská komise, Priority Evropské komise, červenec 2019,
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_cs
(navštíveno 15. 9. 2021).
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v těchto oblastech bude panovat shoda, záleží ale na
míře této shody.

podmínek na vnitřním trhu pro všechny země EU a
snížení konkurenční výhody středo-východní
Evropy v podobě relativně nízké ceny práce a
kvalitní pracovní síly. Velkým tématem pro Francii
tak bude sociální pilíř Evropské unie či diskuze nad
mechanismem stanovení výše minimální mzdy
v zemích EU. Dá se také očekávat silný důraz na
digitalizaci, zelenou transformaci evropské
ekonomiky, postupné zavádění uhlíkových cel, daní
a celoevropských daňových schémat pro financování
rozpočtu EU.6

Francie, která se předsednické role ujme jako první,
se snaží tyto otázky reflektovat v mottu „obnova, síla,
5
sounáležitost“.
Obnova
se
vztahuje
k ekonomickému oživení Evropské unie, k jehož
útlumu došlo během prvních vln pandemie covid-19.
Síla se vztahuje k vnitřní i vnější bezpečnosti a
sounáležitost reflektuje snahu Francie a zejména
jejího prezidenta Emmanuela Macrona, posílit míru
ztotožnění se občanů s Evropskou unií, jejich
evropskou identitu. Významným nástrojem v této
souvislosti je právě Konference o budoucnosti
Evropy.

Naopak Česká republika a Švédsko jsou země EU
stojícími mimo eurozónu a mají tradičně spíše
rezervovaný vztah k hlubší evropské integraci.
Jejich společným zájmem je proto udržet agendu EU
tak, aby se nová pravidla na vnitřním trhu přijímala
pro EU jako celek, a ne pouze pro eurozónu. Dále
oba státy spojuje snaha o co nejvolnější vnitřní trh a
posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu či
rozšiřování Evropské unie o země západního
Balkánu. Přestože Švédsko klade velmi silný důraz
na environmentální otázky a problémy spojené se
stavem právního státu v rámci členských států
Evropské unie, čímž se liší od České republiky, která
v obou oblastech zastává spíše zdrženlivější postoj,
lze konstatovat, že Česká republika a Švédsko mají
k sobě blíže než Francie. Na druhé straně je pro
Švédsko důležitá otázka migrace a sociální rozměr
Evropské unie. Zejména problematika minimální
mzdy v EU a rovnost mužů a žen. 7 Důrazem na
sociální aspekty evropské integrace se Švédsko
přibližuje postoji Francie.

Pokud jde o programové priority jednotlivých zemí,
lze předpokládat odlišný přístup Francie k politické
agendě EU oproti Švédsku a České republice. Pro
Francii je důležitá otázka eurozóny a zároveň snaha
o posílení integračního procesu v oblastech, v nichž
bude možné najít mezi ostatními zeměmi shodu, a
podporovat vytvoření institucionálně a politicky
silnější Evropské unie. Francie tak bude pokračovat
v trendu prohlubování evropské integrace, který
nastavil francouzský prezident Macron. Byl to on,
jemuž se v hospodářské oblasti podařilo prosadit
velký záchranný balík 750 miliard eur nazvaný Next
Generation Fund. V rámci tohoto nástroje EU
výrazně posílila svou fiskální pozici, ale zároveň
došlo k vytvoření mechanismu splácení fondu po
roce 2027. Naopak Česká republika a Švédsko
podporují finanční zodpovědnost a hlásí se
k rozumné fiskální politice bez nadměrných výdajů.
Francie se rovněž zasazuje o zavedení stejných

„Pro české i švédské předsednictví v Radě EU je prioritou
rozšíření sedmadvacítky o západní Balkán“, Euractiv.cz, 9. 9.
2021, https://euractiv.cz/section/rozsireni-eu/news/pro-ceske-isvedske-predsednictvi-v-rade-eu-je-prioritou-rozsirenisedmadvacitky-o-zapadni-balkan/; „Statement of Government
Policy delivered by Prime Minister Stefan Löfven“, Government
of
Sweden,
14
September
2021,
https://www.government.se/4a63cc/contentassets/c9e1103e1b20
4b8c8be39b5f31eb2c18/statement-of-government-policy-14september-2021.pdf (navštíveno 18. 9. 2021).

5

7

French Embassy in London, France outlines plans for EU
presidency
in
2022,
4
November
2020,
https://uk.ambafrance.org/France-outlines-plans-for-EUpresidency-in-2022 (navštíveno 15. 9. 2021).
6
French Embassy in London, French EU presidency must further
speed up Europe in 2022 – Minister, 16 May 2021,
https://uk.ambafrance.org/French-EU-presidency-must-speedEurope-up-in-2022-Minister; Mathieu Pollet, „France already
preparing for EU presidency in first half of 2022“, Euractiv.com,
9. 3. 2021, https://www.euractiv.com/section/eu-councilpresidency/news/france-already-preparing-for-eu-presidency-infirst-half-of-2022/ (navštíveno 15. 9. 2021).
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Společné všem třem zemím je důraz na digitální
agendu, rozvoj nových technologií, otázku
bezpečnosti, spolupráci v rámci Schengenu či
posílení role Evropské unie v oblasti zdraví a
krizového řízení.

středních podniků. Zároveň je důležité podporovat
kohezní politiku za účelem vyrovnávání rozdílů
v různé ekonomické úrovni jednotlivých regionů
v EU. V kontextu zelené a digitální transformace
bude řešena i otázka změny klimatu, klimatická
neutralita a budování klimaticky odolné společnosti.

Na jaké priority by se měl
osmnáctiměsíční program
zaměřit?

S ohledem na výše uvedené změny v oblasti
ekonomiky a demografické změny ovlivní
zaměstnatelnost pracovníků a typ pracovních míst.
Proto je důležité podporovat implementaci
Evropského pilíře sociálních práv, posilovat sociální
začleňování a zajistit rovné příležitosti mužů a žen
zejména v kontextu platových rozdílů a sladění
pracovního a rodinného života.

Sladění priorit v rámci společného programu
předsednictví představuje náročný proces. Je
důležité, aby program odpovídal zájmům
jednotlivých zemí a prioritám EU a zároveň vhodně
tyto priority provázal tak, aby se jednalo o
kompaktní celek. Z pohledu České republiky je
důležité přijít s konkrétními návrhy, neboť pouze
jasně formulovaná a zdůvodněná priorita bude brána
partnery v úvahu.

Další okruh témat se vztahuje k otázkám
spravedlnosti, vnitřních věcí a ochrany externích
hranic EU. Zde se nabízí posílení spolupráce v rámci
Schengenského prostoru a dalších aktivit v rámci
Paktu o migraci a azylu. Česká republika v této
souvislosti zdůrazňuje zejména prohloubení
spolupráce se zeměmi původu za účelem boje proti
nelegální migraci a pašování osob.

Pokud jde o konkrétní vymezení společných priorit
lze předpokládat reflexi jednání a způsobu
vypořádání se s výsledky Konference o budoucnosti
Evropy. Jedná se o klíčové téma unijní agendy,
neboť výstupy konference mají potenciál ovlivnit
dlouhodobé směřování Unie a zároveň ovlivnit míru
podpory evropského integračnímu projektu ze strany
občanů EU.

V oblasti sousedství lze akcentovat posílenou
spolupráci se zeměmi západního Balkánu s důrazem
na přístupový proces do EU, se státy Východního
partnerství a s ohledem na Francii i zahrnutí
středomořského regionu.
Všechny země tria rovněž zdůraznily význam
bezpečnosti ať již v rámci spolupráce s NATO či
podporou rozvoje společné bezpečnostní a obranné
politiky EU. Zároveň nelze opomenout problematiku
kybernetické a námořní bezpečnosti a rozvoj
spolupráce se světovými regiony – s Afrikou,
asijsko-pacifickou oblastí, Severní i Latinskou
Amerikou.

Rovněž problematika krizového řízení a zvýšení
odolnosti EU v oblasti poskytování zdravotní péče a
zajištění základní infrastruktury patří mezi témata,
která jsou akcentována nejen členskými zeměmi tria,
ale také patří mezi priority Unie.
V oblasti ekonomiky je pro Českou republiku i další
země tria klíčová hospodářská obnova členských
států Unie s cílem dosáhnout udržitelného růstu.
V této souvislosti se nabízí priority jako posílení
konkurenceschopnosti vnitřního trhu, rozvoj
jednotného digitálního trhu a nových technologií a
snížení administrativní zátěže za účelem zlepšení
podnikatelského prostředí a rozvoj malých a
4
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Jak by měly země tria spolu
komunikovat a koordinovat
činnost
během
výkonu
předsednictví?

a nenechat se zastínit nově zvoleným francouzským
prezidentem.
Komunikace na politické úrovni je ztížena několika
aspekty. Prvním jsou francouzské prezidentské
volby, které proběhnou na jaře 2022, tedy v podstatě
ve druhé polovině francouzského předsednictví.
Současný prezident Macron je, jak již bylo uvedeno
výše velmi proevropsky orientovaný s řadou
úspěchů v prosazení vlastních iniciativ na evropské
úrovni. Na druhé straně se musí potýkat
s elektorátem, který během pandemie covid-19
většinově ztratil důvěru v EU.8 Lze proto očekávat,
že francouzský prezident se bude snažit
předsednictví Francie využít jako politický kapitál
pro své znovuzvolení, což se může odrazit ve
vztazích s jeho protějšky na premiérských postech
v České republice a Švédsku. I zde ale může dojít ke
změnám.

Z hlediska České republiky je důležité, aby se
neopakovala situace z předchozího týmového
předsednictví, kdy musela zpočátku reagovat na
snahy tehdejšího francouzského prezidenta Nicolase
Sarkozyho řídit agendu EU i po skončení
předsednictví Francie a odsunout Českou republiku
do pozadí.
Jednotlivé země vytvořily centrální koordinační
orgány, které nesou zodpovědnost za přípravu svých
předsednictví.
Zároveň
na
jednotlivých
ministerstvech jsou buď osoby, nebooddělení, které
mají na starost zajištění předsednictví v agendě
daného rezortu. V neposlední řadě jsou do
předsednictví zapojena stálá zastoupení členských
zemí při EU v Bruselu. Tyto jednotky by si měly
nastavit
mechanismy
vzájemné
pravidelné
komunikace na dané úrovni tak, aby byla zajištěna
dostatečná informovanost úředníků ze všech zemí
tria. Takový způsob komunikace umožní rychle
reagovat na případné nečekané události a nutnosti
pomoci ze strany druhého státu při výkonu
předsednictví, konečně zajistí i hladké předání
agendy během střídání předsednické role.

Českou republiku počátkem října čekají parlamentní
volby. Pokud by výsledky voleb daly za pravdu
předvolebním průzkumům, zvítězilo by ANO
současného premiéra Babiše. Je ale otázkou, zda by
se mu podařilo sestavit vládu a znovu se stát českým
premiérem. Pokud nebude úspěšný, může dojít
k situaci, že se premiérem stane osoba v evropských
a mezinárodních kruzích ne příliš známá, což může
ztížit předsednickou roli ČR vzhledem k důležitosti
neformálních vazeb při jednáních v EU. To platí
nejen pro funkci premiéra, ale celé vlády, obsazení
pozice státního tajemníka pro evropské záležitosti na
Úřadu vlády ČR a dalších klíčových pozic na
jednotlivých rezortech. Pokud by došlo k razantní
obměně, nebude lehké pro politickou úroveň se
rychle v unijním prostředí zorientovat a prosazovat
stanovené priority.

Dosavadní komunikace a koordinace probíhá na
úřednické úrovni bezproblémově se Švédskem,
zatímco Francie si zachovává své výsadnější
postavení velké země a intenzivnější spolupráci není
příliš nakloněna. S ohledem na zkušenost s minulým
předsednictvím by Česká republika měla vystupovat
jako srozumitelný a asertivní aktér evropské politiky

Švédsko sice čekají parlamentní volby až na podzim
2022, ale současný premiér deklaroval odchod z
funkce na listopadové výroční konferenci Sociálně
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demokratické strany. Kandidátů na jeho pozici je
několik, největší šance se ale přisuzují nynější
ministryni financí Magdaleně Andersson.9 Na druhé
straně volby do švédského parlamentu se konají
krátce před švédským předsednictvím a není jisté,
zda svou pozici sociální demokraté obhájí. Jejich
neúspěch by znamenal obměnu nejen na politické
úrovni, ale i na klíčových postech úrovně úřednické.

programu z pohledu prioritních témat českého
předsednictví konkrétně, zájmů České republiky
v EU obecně a pokusit se formulovat doporučení pro
vládu České republiky jak v této oblasti postupovat.

Z výše uvedených důvodů je proto klíčové, aby
úřednický aparát ve všech zemích tria, který není
dotčen střídáním politické garnitury, měl vytvořené
efektivní komunikační vazby se svými protějšky
z daných zemí a dokázal případně na nedostatečnou
úroveň komunikace a koordinace reagovat. V této
souvislosti nelze opomíjet ani roli GSR, který rovněž
patří mezi důležité aktéry komunikace a koordinace
při výkonu nejen týmového předsednictví.

Závěr
Debata o formulaci společného programu
předsednického tria je významnou součástí příprav
České republiky na výkon předsednické role v Radě
EU. Nabízí České republice možnost vymanit se
z pozice ne příliš čitelného aktéra v EU a prezentovat
se jako partner se srozumitelnou evropskou politikou.
S tím souvisí i schopnost Česka prosadit do
programu takové oblasti politik, které by co nejvíce
odpovídaly jejím prioritám a zájmům v Evropské
unii a zároveň reflektovaly zaměření unijní agendy.
Kulatý stůl na téma Program předsednického tria
Francie – Česká republika – Švédsko v rámci
Národního konventu o EU by měl umožnit
zástupcům politických stran a hnutí, poslancům
Evropského parlamentu, poslancům a senátorům
Parlamentu ČR, zástupcům státní správy,
akademické
obce,
podnikatelů,
nevládních
organizací a sociálních partnerů diskutovat
o vhodném nastavení komunikace a společného
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O Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM
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provádí původní výzkum, organizuje veřejné akce a vzdělávací aktivity a formuluje nové názory a doporučení ke
zlepšení domácí a evropské politiky.
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