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Slovensko predsedovanje Svetu EU: čas za premik naprej 

Nicoletta Pirozzi, Istituto Affari Internazionali; Funda Tekin, Institut für Europäische Politik; 

Ilke Toygür, Real Instituto Elcano 

1. julija 2021 bo Slovenija od Portugalske prevzela predsedovanje Svetu EU. Covid-19 predstavlja eno 

najhujših kriz, ki jih je doživela Unija, in evropske družbe, demokracije in gospodarstva so šele 

zakorakali na pot okrevanja. Po treh koronskih predsedovanjih – hrvaškem, nemškem in portugalskem 

– se mora slovensko predsedovanje osredotočiti na to, da popelje Unijo proti njeni prihodnosti. 

Izvajanje evropskega načrta za okrevanje z instrumentom Next Generation EU je nedvomno 

najpomembnejša točka dnevnega reda. Zdaj, ko so vse države članice ratificirale sklep o virih lastnih 

sredstev, je čas, da se začne financirati in izvajati nacionalne načrte za okrevanje in odpornost. Drugič, 

konferenca o prihodnosti Evrope se je že začela. V času slovenskega predsedovanja bodo potekala 

plenarna zasedanja in okrogle mize z evropskimi državljani in državljankami. Tretjič, potekala bo tudi 

širša razprava o strateški avtonomiji, ki pa še čaka na opredelitev in vsebino v okviru procesa 

sprejemanja strateškega kompasa, ki je v teku, in novih pobud na digitalnem, trgovinskem, finančnem 

in drugih področjih. Unija je bila v zadnjem času primorana zavzeti enotno stališče nasproti nekaterim 

državam, naj gre za Turčijo, Rusijo ali Belorusijo. Tudi načini, kako se bomo soočali s temi zunanjimi 

izzivi, morajo biti v središču razprave. 

Čas za okrevanje 

»Čas je denar,« je v zadnjem času mantra v bruseljskih institucijah v povezavi z instrumentom Next 

Generation EU. Slovensko predsedovanje je zadolženo, da bo EU še naprej delovala kot dobro utečen 

stroj. Komisija je s tehničnega vidika pripravljena za vstop na finančne trge junija 2021. Poleg tega ura 

tiktaka tudi za nacionalne načrte za okrevanje in odpornost. Tako Komisija kot Svet sta zadolžena za 

uresničevanje zastavljenega časovnega okvira, da ne bi prišlo do dodatnih motenj za gospodarsko in 

socialno blaginjo po pandemiji covida-19. Obenem je potrebno temeljito preveriti investicijske načrte, 

da se okrepi odpornost Evrope, zagotovi dejansko zeleni in digitalni prehod ter zavaruje državljane in 

evropske vrednote – ker prav tako kot čas je ključnega pomena tudi vsebina. Kot eno osrednjih načel 

EU mora biti v središču pozornosti tudi vladavina prava. Slovensko predsedovanje naj stremi k 

celovitemu in v prihodnost usmerjenemu okrevanju, ki vključuje reforme zdravstvene politike za 

rešitev vprašanja evropske zdravstvene unije, kot to velja za zakonodajni paket o podnebni in 

energetski politiki, da se uresniči ambiciozne cilje evropskega zelenega dogovora.  

Čas za pogovor o prihodnosti 

Ena od nalog slovenskega predsedovanja bo tudi nadaljevati izvajanje konference o prihodnosti 

Evrope. Čeprav bosta ustanovno plenarno zasedanje in prvi državljanski dogodek potekala junija, tik 

pred zaključkom portugalskega predsedovanja, se bosta dve drugi srečanji (oktobra in decembra) odvili 

v času slovenskega. Kot je znano, je na programu mnogo vprašanj, ki zahtevajo inovativno razmišljanje, 

vključno s prihodnostjo demokracije, podnebnimi spremembami, zdravstveno politiko in socialno 

pravičnostjo. Slovensko predsedovanje naj v vseh teh razpravah kaže pot, pri tem pa tesno sodeluje s 

francoskim predsedovanjem za pripravo zaključkov konference. Po podatkih iz posebne raziskave 

Eurobarometra o prihodnosti Evrope, objavljene marca 2021, se zelo velika večina Evropejcev in 

Evropejk – 92 odstotkov – strinja, da bi bilo treba pri odločitvah, povezanih s prihodnostjo Evrope, bolj 

upoštevati glas državljanov EU, tri četrtine pa jih meni, da »konferenca predstavlja pomemben 

napredek na področju demokracije v EU«. Glede na to naj slovensko predsedovanje poskrbi za pravilno 

delovanje konference in ne izneveri pričakovanj državljanov. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_21_1025
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_21_1025


  
 
Čas za določitev strateškega obzorja 

Konceptualna razprava o strateški avtonomiji EU je odslužila svojemu namenu in čas je za rezultate, da 

se zagotovi verodostojnost Unije na globalni ravni. Ta proces je pospešila aktivnost Bidnove 

administracije in jasni signali pobude z druge strani Atlantika za prenovljeno partnerstvo, utemeljeno 

na Natu in zgrajeno na tesnejšem sodelovanju nasproti strateškim tekmecem, kot sta Kitajska in Rusija. 

O operacionalizaciji strateške avtonomije pa je lažje govoriti, kot jo doseči, saj pomeni tako opremljanje 

EU z zadostnimi zmogljivostmi za odziv na prepoznane grožnje kot opredelitev njenih strateških 

prioritet v regionalnih in globalnih vprašanjih. Poleg tega bi morala okvir odločitvam EU določati širša 

definicija zunanjega delovanja. Česar ni mogoče doseči s konvencionalnimi in nekonvencionalnimi 

konfrontacijami trde moči, bi se lahko doseglo preko trgovinskih sporazumov ali pogojevanja z 

okoljskimi standardi. 

Naslednjih šest mesecev po junijskem vrhu EU-ZDA bo v tem pogledu še posebno pomembnih, saj bodo 

zahtevali ključne odločitve, ki bodo pokazale, kako odločna je EU, da svojemu govorjenju o avtonomiji 

doda vsebino. 

Glede razvoja zmogljivosti je proces, ki vodi k sprejetju strateškega kompasa, dosegel bolj obetavno 

fazo, saj so bili predstavljeni novi predlogi za okrepitev pripravljenosti EU za intervencijo in odziv. 

Mednje spadajo predlogi, da se vzpostavi sile za prvi vstop v obsegu 5.000 enot, razširi uporabo 44. 

člena PEU in ožji skupini držav članic zaupa izvajanje misij v imenu EU, okrepi poveljniške in nadzorne 

strukture v Bruslju ter razširi nabor orodij EU za boj proti kibernetskim in hibridnim grožnjam. 

Na regionalni ravni je čas, da EU zoži svoj nabor področij in se osredotoči na prednostne aktivnosti, 

začenši s pripravo na decembrske volitve v Libiji, naslavljanjem vedno slabšega stanja varnosti in 

demokracije v Vzhodni soseščini, zlasti v Belorusiji in Ukrajini, ter pospešitvijo širitvenega procesa na 

Zahodnem Balkanu, vključno z začetkom pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo. V ta 

namen bo moralo slovensko predsedovanje nekaj časa nameniti sproščanju poti za Zahodni Balkan. 

Načrti Slovenije, da bo gostila vrh EU-Zahodni Balkan, so torej zelo dobrodošla pobuda. 

Na globalni ravni je nujno, da EU zavzame usklajen pristop k popandemičnim globalnim zadevam, kot 

so mednarodna trgovina in investicije, začenši z dogovorom med EU in latinskoameriško skupino držav 

Mercosurja ter celovitim sporazumom o naložbah med EU in Kitajsko, pa tudi k vprašanju opustitve 

patentne zaščite pri cepivih proti covidu-19. V svetu, ki se spopada s posledicami pandemije, ponovnim 

vzponom regionalnih konfliktov in muhavostjo politike moči, bi bolj strateška aktivnost Evrope 

spremenila pravila igre. 

V tem smislu in z namenom, da se s skupnimi močmi premaknemo naprej, naj se slovensko 

predsedovanje osredotoči tudi na tista področja politik, ki predstavljajo pomembno gonilo sveta po 

pandemiji. Zato tri področja politik zaslužijo podrobnejša priporočila: 1) digitalna suverenost EU, 

2) eksternalizacija evropskega zelenega dogovora preko energetskega prehoda v tretjih državah in 

3) oživitev širitve EU. 

  



  
 

Evropa, pripravljena na akcijo: pohoditi plin za pospešen 

prehod v digitalno dobo 

ANDREA G. RODRÍGUEZ  

Barcelona Centre for International Affairs 

Evropa pričakuje začetek procesa okrevanja v času slovenskega predsedovanja. Na digitalnem področju 

je portugalsko predsedovanje doseglo napredek v razvoju evropske e-identitete in se uspešno 

ukvarjalo z zakonodajnimi paketi, predstavljenimi ob koncu nemškega predsedovanja. Slovensko 

predsedovanje se bo moralo osredotočiti na te predloge ter doseči napredek na področjih podatkov, 

umetne inteligence in kibernetske varnosti. Vendar pa bi bile te pobude nepopolne brez temeljitega 

pregleda evropske digitalne suverenosti. 

Podatki poganjajo globalno digitalno gospodarstvo. Ena od prednostnih nalog slovenskega 

predsedovanja bo napredek pri sprejemanju akta o upravljanju podatkov, ki bo urejal prenos podatkov 

po Uniji in olajšal darovanje podatkov. Ker pa številna podjetja delujejo tako v Evropi kot drugod in 

državljani EU dostopajo do storitev, ki jih nudijo družbe izven EU, je ključnega pomena, da se doseže 

napredek v razvoju nove transatlantske sheme na področju podatkov, ki bo zaščitila pravice 

državljanov EU. V ta namen se mora EU lotiti pregleda mehanizmov izvajanja Splošne uredbe o 

varstvu podatkov, ki je v veljavi že tri leta. To bi obogatilo evropsko shemo upravljanja s podatki in 

pomagalo okrepiti pojem evropske digitalne suverenosti. 

Digitalizacija zahteva spodbujanje kibernetske odpornosti. Razprave o novi direktivi za varnost omrežij 

in informacijskih sistemov (direktiva NIS 2) naj bi se začele na zasedanju Evropskega sveta ob koncu 

leta 2021. Direktiva NIS se je izkazala kot ključna za koordinacijo držav članic pri prepoznavanju in 

odzivu na kibernetske dogodke. Pogajanja o direktivi NIS 2 naj bodo usmerjena v izboljšanje 

sodelovanja, tudi na ravni pravosodja, in povečanje ravni izmenjave podatkov med deležniki v luči 

uvajanja tehnologij z visoko izpostavljenostjo, kot je 5G. To je temeljnega pomena za nadaljnjo zaščito 

Unije pred zlonamernimi kibernetskimi napadi na evropske državljane, institucije in podjetja. 

V času pandemije se je zvišalo število kibernetskih napadov na kritično infrastrukturo, z evropskim 

prebivalstvom, ki je postalo bolj povezano kot kdajkoli poprej, pa se je povečala izpostavljenost EU za 

kibernetske napade. Vsaka povezana naprava je potencialna vstopna točka za nasprotnike in 

kibernetske zločince. Zato bo izredno pomembno zagnati kampanjo za promocijo digitalne higiene 

med državljani in podjetji, s poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih, v okviru naporov Unije, 

da izboljša svojo raven kibernetske odpornosti. 

Nazadnje pridemo do razvoja novih tehnologij, kjer je dobrodošlo, da se bo prihajajoče slovensko 

predsedovanje osredotočilo na nadaljevanje zakonodajnega procesa akta o umetni inteligenci. 

Evropski pristop k vsemu, kar je digitalnega, mora še naprej temeljiti na vrednotah in sprejemanje 

zakonodaje o umetni inteligenci pelje v pravo smer. Slovenija ima priložnost za promocijo 

komplementarnih shem za medsektorsko usklajevanje, da se zagotovi etičen in obenem stabilen 

razvoj novih nastajajočih in prelomnih tehnologij (EDT) v skladu s potrebami nove strategije EU za 

kibernetsko varnost. 

Evropa lahko iz pandemije izide s prenovljeno vlogo na globalnem odru in trdnejšimi temelji za 

zagotavljanje odprte, svobodne in varne digitalne družbe in konkurenčnejšega evropskega 

gospodarstva.   



  
 

EU mora okrepiti svoje aktivnosti za spodbujanje 

energetskega prehoda v tretjih državah 

LOUISE VAN SCHAIK, AKASH RAMNATH, GIULIA CRETTI IN DANIEL SCHOLTEN 

Clingendael Institute 

EU dosega odličen napredek v ozelenitvi svojega gospodarstva, a se zaveda, da je za uspešen energetski 

prehod in podnebno politiko potrebna eksternalizacija evropskega zelenega dogovora. Tehnologije 

čiste energije so postale tudi novo področje, kjer lahko EU najde konkurenčne prednosti, izvoz 

evropskih tehnoloških standardov na področju obnovljivih virov energije pa lahko koristi evropski 

agendi o povezljivosti. Na podlagi sklepov Sveta EU z dne 25. januarja 2021 bo moralo slovensko 

predsedovanje zagotoviti usklajeno uresničevanje evropske energetske diplomacije in zunanje politike 

v podporo evropskemu zelenemu dogovoru. 

Spodbujanje zelenega prehoda v bližnjih regijah je v jasnem interesu EU. Trenutno imajo države 

soseščine EU še vedno izredno velik neto ogljični odtis. V mnogih od teh držav je veliko neizkoriščenega 

potenciala za proizvodnjo in uporabo energije iz obnovljivih virov, npr. Alžirija in Libija imata velik 

potencial za proizvodnjo sončne energije, v Rusiji in Kazahstanu so priložnosti za vetrno energijo, na 

Zahodnem Balkanu pa oboje. Kljub temu pa v številnih državah energetski prehod ovirajo interesi 

akterjev iz zasebnega sektorja in tretjih sil ter občutljiv družbeno-ekonomski kontekst. 

Mnogo se lahko pridobi, če EU okrepi svoje napore na področju zelene diplomacije in v nekaterih 

pogledih se to tudi dogaja. V okviru nedavnega dogovora o skoraj 80 milijard evrov vrednem 

instrumentu Globalna Evropa (2021–2027), ki naj bi racionaliziral financiranje in zmanjšal ovire za vstop 

tretjih držav, mora biti kar 30 % sredstev, potrošenih izven EU, povezanih s podnebnimi ukrepi. Prav 

tako se želi povečati prispevek finančnih institucij, kot je Evropska investicijska banka, ter instrumente, 

kot sta instrument za tehnično podporo in Sklad za zeleno rast, ki sta lahko za tretje države uspešnejša 

in bolj zelena alternativa kitajskim naložbam. 

Poleg ozelenitve finančnih tokov je pomembno poslati močno sporočilo o zavezanosti k dokončnemu 

prenehanju uporabe premoga znotraj EU in prenehanju vsakršne javne podpore naložbam v fosilna 

goriva, da se jasno poudari zavezanost EU k prehodu. Poleg tega so v podporo ukrepom financiranja 

potrebna nova orodja za spremljanje in učenje, da se zagotovi učinkovitost uporabljenih sredstev. 

Nenazadnje pa naj bo EU previdna s svojim mehanizmom za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM), 

ki ga mnogi v tretjih državah vidijo kot zakrinkan protekcionizem. Namesto tega bi lahko z razširitvijo 

sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), kot jo predvideva zelena agenda za Zahodni Balkan, prehod 

državam prinesel prihodke s prodajo emisijskih dobropisov. 

Slovensko predsedovanje naj izkoristi prihajajočo podnebno konferenco Združenih narodov COP26, 

ki jo novembra 2021 v Glasgowu organizirata Italija in Velika Britanija, za sodelovanje s podobno 

mislečimi državami in pritisk na tiste, ki odlašajo z zmanjševanjem izpustov doma in/ali v okviru svojih 

naložb v tujini. 

Ti ukrepi bodo služili kot jasen znak tretjim državam, da EU z zelenim energetskim prehodom misli 

resno, in to ne le doma. Pripravljena je ponuditi alternativo kitajskim ali ruskim naložbam, ki lahko za 

države pomenijo veliko ogljično vpetost, morebitne nasedle naložbe in neupravičene dolgove. EU mora 

z iskanjem ravnovesja med korenčki in palicami pokazati, da trdno stoji za razogljičenjem, a je obenem 

odprt in vključujoč partner državam, od katerih prehod terja večje napore.   



  
 

Obuditev širitve EU: spodbujanje reform namesto kljukanja 

seznamov 

NATASHA WUNSCH 

Centre for European Studies and Comparative Politics – Sciences Po 

Slovenija je odnose EU z Zahodnim Balkanom uvrstila med prednostne naloge svojega predsedovanja. 

Kot najbližja soseda te regije – ne le geografsko, temveč tudi politično – ima Slovenija priložnost 

uporabiti prihajajočih šest mesecev, da po več letih širitveno politiko končno premakne z mrtve točke 

in zastavi novo smer delovanja EU v regiji.  

Zahodni Balkan se je v zadnjem desetletju vedno znova pojavljal na radarju EU in spet izginjal z njega. 

Po strategiji Evropske komisije za Zahodni Balkan iz februarja 2018 in sprejetju »nove metodologije« 

dve leti pozneje naj se slovensko predsedovanje potrudi prenesti zaveze EU za obuditev širitvene 

politike v dejanja. Stremi naj k uresničevanju konkretnega napredka v procesu institucionalnega 

pridruževanja, obenem pa naj deluje širše od zgolj okvira širitve, da spodbudi široko sodelovanje v 

lokalnih reformnih procesih in podpre učinkovit odziv na pandemijo covida-19 v regiji. 

Odprta pogajanja z Albanijo in Severno Makedonijo. Slovensko predsedovanje naj pomaga pri 

potrjevanju pogajalskih okvirov Komisije za obe državi in nadzoruje začetek uradnih pristopnih 

pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo. Ta korak bo služil kot uresničitev dolgo obljubljane 

»kredibilne perspektive članstva« za vse države Zahodnega Balkana. Obenem pa bodo uradna 

pogajanja omogočila EU, da točno določi trenutne šibke točke in tako ponudi izhodišče za državljane v 

regiji, ki skušajo okrepiti podporo reformnim procesom v svojih državah. 

Delovanje širše od vlad za krepitev neizvršilnih institucij in civilne družbe. Voditelji vlad in 

predstavniki ministrstev so še vedno privilegirani in pogosto izključujoči sogovorniki EU na Zahodnem 

Balkanu. Da bi podprli trajnostne in široko podprte reforme ter njihovo učinkovito izvajanje, naj 

slovensko predsedovanje okrepi sodelovanje EU s poslanci v parlamentih in administrativnim osebjem 

ter vzpostavi forume, ki bodo združevali predstavnike institucij z relevantnimi organizacijami civilne 

družbe in interesnimi združenji, da se spodbudi bolj participativno oblikovanje politik. 

Podpora učinkovitemu odzivu na pandemijo covida-19, ki je še poslabšala ranljivosti v regiji in 

poglobila razvojni razkorak med EU in Zahodnim Balkanom. Slovensko predsedovanje naj nudi 

neposredno podporo lokalnim zdravstvenim sistemom in programom cepljenja, ki so v teku, ob tem 

pa naj pripravi tudi dolgoročnejše ukrepe za odpravljanje političnih in gospodarskih posledic pandemije 

v regiji. 

S pametno uporabo svojega poznavanja regije in povezav na Zahodnem Balkanu lahko slovensko 

predsedovanje začne korenite spremembe v delovanju EU v regiji ter ga premakne iz stagnacije in 

kljukanja seznamov v smeri globokih reform in cenjenega partnerstva. 


