
- Pracovní překlad - 

 

Příloha: Pracovní plán 

 

Předsedové vlád České republiky, Rakouské republiky a Slovenské republiky - 
premiér Bohuslav Sobotka, spolkový kancléř Werner Faymann a premiér Robert Fico 
– během svého setkání dne 29. ledna 2015 ve Slavkově u Brna projednali návrhy 
trojstranné spolupráce v roce 2015, dohodli se na posílení společných aktivit 
v následujících oblastech a uložili příslušným ministrům svých vlád:   
 
 
  1. Doprava  

• zlepšit koordinaci plánování a realizace nejdůležitější přeshraniční 
infrastruktury propojující tyto tři země, jakož i přeshraniční infrastruktury 
propojující tyto země s jejich ostatními sousedy;  

• podporovat zlepšení železničního spojení vytvořením podmínek potřebných 
pro zvýšení cestovní rychlosti a efektivity vlakových spojení; 

• ustavit pracovní skupinu na vysoké úrovni za účelem posílení snah o zlepšení 
dopravní infrastruktury v souladu s platnými pokyny TEN-T.  

 

2. Zaměstnanost mládeže – duální vzdělávání 

• sdílet dobrou praxi podporující zaměstnanost mládeže a jistotu pracovního 
uplatnění pro osoby vstupující na trh práce, včetně činností realizovaných 
v rámci Evropské iniciativy mládeže, na základě zkušeností českých, 
rakouských a slovenských firem. Finanční podpora může přicházet 
z evropských programů; 

• zkoumat možnosti sdílení a přenosu příslušných prvků systému duálního 
vzdělávání uplatňovaných ve všech třech zemích. 

 

3. Energetická infrastruktura a energetická bezpečnost 

• hledat možnosti spolupráce v oblasti integrace trhu s plynem (infrastruktura, 
tržní a regulační pravidla) s cílem zajistit bezpečné a nepřerušované dodávky 
zemního plynu jako doplněk ke stávajícím aktivitám zemí V4;  

• zkoumat potenciál spolupráce zaměřené na dosažení vyšší energetické 
účinnosti.  
 



   

4.  Přeshraniční spolupráce 

• podporovat přeshraniční spolupráci a zkoumat možnosti rozšíření stávající 
dvoustranné přeshraniční spolupráce do trojstranné dimenze na základě 
stávajících formátů spolupráce, zejména v oblasti projektů malého rozsahu.   

 
5. Sociální dimenze evropské integrace  

• definovat a prosazovat dlouhodobé společné zájmy v sociální dimenzi politik 
EU; 

• dále posilovat kapacitu trhů práce, zejména při řešení sociálních nerovnováh, 
vypořádání se s nezaměstnaností a zlepšování služeb pro osoby se sociálními 
potřebami; 

• posilovat spolupráci správních orgánů za účelem zajištění ochrany práv 
pracujících a podmínek zaměstnávání.  

6. Západní Balkán a Východní partnerství  

• rozvíjet další vazby se zeměmi západního Balkánu za účelem posilování jejich 
spolupráce s Evropskou unií; 

• vést diskusi o procesu rozšiřování EU; 
• vést diskusi o způsobech rozvíjení projektu Východního partnerství a podpory 

komplexní modernizace a prosperity v zemích Východního partnerství na 
základě demokracie, právního státu a úcty k lidským právům.  

Předsedové vlád očekávají, že je příslušní ministři budou informovat o pokroku 
dosaženém ve stanovených oblastech spolupráce.   


