
Початок Президентства Швеції: що очікувати?

Новий рік почався з Президенства Швеції у Європейській Раді: третя і остання з країн

«тріо». Після Франції та Чеської Республіки, Швеція у відповіді перед керуванням

Радою до червня цього року, реалізуючи вже затверджену програму «Програма тріо»,

націлюючись на чотирьох головних пріоритетах.

Беручи до уваги триваючу війну в Україні і спричинені наслідки у сферах безпеки людей,

міграції та енергозабезпечення, перший пріоритет «Безпека-Єдність» презентує

головну складову, на якій взагалі базується внесок від Президентства. Саме тому,

підкреслюючи вплив колективної відповіді на вторгнення в Україну, “ми повинні досягти

консенсусу по відношенню до ефективної Європейської політики безпеки та оборони,

у тісній співпраці з партнерами”.

Шведське Президентство у Європейській Раді: орієнтація на безпеці,

конкурентоспроможності, енергії та демократії

Аналогічно з безпекою, “Конкурентоспроможність” як на внутрішньому ринку, так іна

світовому рівні складає другий пріоритет Президентства. Як заявив Прем’єр-міністр

Швеції Ульф Крістерссон: “Внутрішній ринок ЄС є основою нашого процвітання та

благополуччя. Але це залежить від чотирьох свобод ЄС – вільному переміщенню

товарів, капіталу, послуг та людей. А також від справедливих та рівних умов гри для

Європейських компаній.”

У подальшій перспективі, конкурентоспроможність може призвести до необхідності

диверсифікації ринку, таким чином зменшуючи залежність від певних поставників,

наприклад у енергетичному секторі. Відносно цього, Президентство Швеції повторює

зусилля для програми “Зелений транзит та енергетичний транзит”, маючи на меті
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досягнення майбутнього без копалин, розвиток інноваційних індустрій і функціонування

правильної нормативної бази.

Нарешті, як і у випадку з двома попередніми Президентствами, велика увага буде

приділятися захисту принципу «Демократичні цінності і верховенство права – наша

основа» з метою подальшого забезпечення індивідуальних свобод і недискримінації.

З великим ентузіазмом ALDA вітає нове головування, підтверджуючи свою готовність

співпрацювати з громадянами та інституціями, зміцнювати європейські цінності та роль

Союзу як глобального гравця, а також реалізовувати програму Головування Швеції.

***

ALDA вітає Президентство Франції у ЄС

Чеське Президентство у Європейській Раді: Вітаємо!
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