
Четирите приоритета на шведското председателство 

• Сигурност – единство 

Бързият и решителен отговор на ЕС на нахлуването в Украйна е проява на нашата сила, 

когато действаме заедно. Шведското председателство ще даде приоритет на 

продължаващата икономическа и военна подкрепа за Украйна, както и на подкрепата за 

пътя на Украйна към ЕС. Това ще изисква допълнителни усилия както на национално, 

така и на европейско равнище. Необходими са по-нататъшни стъпки за възстановяване 

и реформа към интеграция в ЕС. 

За да укрепим сигурността на нашия Съюз и на нашите граждани, трябва да изградим 

консенсус за стабилна европейска политика за сигурност и отбрана в тясно 

сътрудничество с партньорите. По-нататъшните стъпки ще се основават на общите ни 

действия за противодействие на агресията на Русия към Украйна, както и на 

изпълнението на Стратегическия компас и други инициативи. Борбата срещу 

трансграничната организирана престъпност ще продължи, в отговор на законните 

искания на гражданите за безопасни и сигурни общности. 

• Конкурентоспособност 

Най-спешното политическо внимание по необходимост е посветено на войната в 

Украйна и нейните краткосрочни последици. Едновременното внимание върху 

усилията за стимулиране на икономическия растеж остава необходимо, за да се 

отговори на дългосрочните предизвикателства. Силата, устойчивостта и глобалната 

позиция на Европа зависят от нашите икономически резултати, които са тясно свързани 

с единния пазар и възможностите за търговия в световен мащаб. 

Икономическите участници печелят от дейността си на най-големия единен пазар в 

света и се конкурират успешно на световните пазари, поставяйки основите на 

европейското богатство, благосъстояние и международно положение. ЕС трябва да 

продължи да предоставя възможно най-добрите условия за стабилна и отворена 

икономика, основана на свободна конкуренция, частни инвестиции и успешна 

цифровизация. 

Шведското председателство ще се стреми да закрепи съгласувания подход към 

европейската конкурентоспособност на първо място в политическия дневен ред. 

• Зелен и енергиен преход 

Шведското председателство ще продължи усилията за справяне с високите и 

нестабилни цени на енергията, като същевременно се заеме с дългосрочната реформа 

на енергийния пазар. 

Глобалното предизвикателство за климата изисква глобален отговор. Европа трябва да 

бъде пример чрез постигане на амбициозни цели в областта на климата, стимулиране на 

растежа и конкурентоспособността. Ще въведем Fit for 55 в действие и ще ускорим 

енергийния преход. 

Европейските компании и индустрии вече са водещи в прехода. Съвместните 

европейски стъпки към независимост от изкопаемите горива са необходими не само за 



зеления преход, но и за нашата сигурност. Европейските дружества, които предоставят 

екологични решения, ще бъдат в голямо търсене в световен мащаб и могат да 

спомогнат за прехода към кръгова икономика. 

Преходът към бъдеще без ресурси и изкопаеми горива ще изисква големи инвестиции в 

иновативни индустрии, които могат да превърнат най-добрите идеи и иновации във 

функционални решения. Трябва да осигурим правилната регулаторна рамка и политики 

за привличане на тези инвестиции. 

• Демократичните ценности и върховенството на закона  

Европейският съюз се основава на демократични ценности, проправяйки пътя за 

сближаване, индивидуални свободи, недискриминация, увеличена икономическа 

продукция и глобално влияние. Следователно спазването на принципа на правовата 

държава и основните права е съществен елемент от шведското – и всъщност всяко – 

председателство на Съвета. 

 


