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O pracovních prioritách je rozhodnuto 
 
Program pro německé předsednictví Rady EU je hotov 
 
Pod heslem „Společně. Učinit Evropu znovu silnou“ definovalo Německo hlavní oblasti činnosti 
německého předsednictví v Radě Evropské unie. Vláda schválila návrh programu předsednictví. 
https://www.eu2020.de/eu2020-de. 

 Priority německého předsednictví Rady EU, 1. 7. – 31. 12. 2020: 
- zvládnutí následků koronavirové krize a obnova hospodářství,  

- víceletý finanční rámec, 

- jednání o budoucích vztazích s Velkou Británií, 

- další témata, mj. ochrana klimatu, digitalizace, role Evropy ve světě. 
 
S pandemií korona čelí Evropská unie největší výzvě ve své historii. Německo bude tento úkol během 
předsednictví v Radě EU řešit s vynaložením všech sil. Cílem je znovu posílit Evropu, a to společně, a 
připravit ji na budoucnost. 
 
Německo převezme předsednictví Rady Evropské unie na šest měsíců od 1. července 2020. Během 
této doby bude Německo vést všechna zasedání Rady a všech přípravných orgánů, jako jsou výbory a 
pracovní skupiny. 
 
Priority programu 
 
Hlavní prioritou programu německého předsednictví v Radě EU je bezprostřední zvládnutí následků 
koronavirové pandemie. Virus musí být poražen, evropské hospodářství obnoveno a v Evropě 
posílena sociální soudržnost. K dosažení tohoto cíle se Německo spoléhá na společnou, 
koordinovanou akci, evropskou solidaritu a sdílené hodnoty. 
 
Existují velká očekávání, že Německo dosáhne pokroku v dalších důležitých otázkách budoucnosti. 
Například Německo se chce v rámci svého předsednictví věnovat hlavním transformačním procesům 
naší doby – jako je změna klimatu nebo digitalizace. Je také důležité posílit schopnost Evropy jednat 
navenek. Pouze tak může Evropa hájit své zájmy a převzít odpovědnost ve světě. 
 
Hlavní zásady německého předsednictví v Radě EU 
 
Program je založen na následujících hlavních zásadách: 
- udržitelné překonání koronavirové krize a hospodářské a sociální zotavení, 
 -silnější a inovativnější Evropa, 
 -spravedlivá Evropa, 
 -udržitelná Evropa, 



    Evropa bezpečnosti a společných hodnot, Evropa silná ve světě. 
 
Právě v těchto časech musí Evropa držet pohromadě. Hlavním cílem je znovu společně posílit Evropu 
a stanovit směr pro její úspěšnou budoucnost. 
 
 Co bude dál? 
 
Národní program německého předsednictví v Radě EU bude zveřejněn 30. června 2020, a to s 
ohledem na současné chorvatské předsednictví Rady. Vztahuje se na celé předsednictví od 1. 
července do 31. prosince 2020. 
 
Ve středu 24. června 2020 


