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POZNÁMKA
Odesílatel:
Příjemce:

Generální sekretariát Rady
Výbor stálých zástupců / Rada

Předmět:

Zasedání Evropské rady (15. prosince 2016)
– návrh závěrů

V souladu s čl. 2 odst. 3 písm. a) jednacího řádu Rady naleznou delegace v příloze návrh závěrů
vypracovaný předsedou Evropské rady v úzké spolupráci s členem Evropské rady zastupujícím
členský stát, který vykonává šestiměsíční předsednictví Rady, a s předsedou Komise.
o
o

o
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I.

MIGRACE
Vnější rozměr

1.

Evropská rada připomíná své říjnové závěry týkající se trasy vedoucí přes východní
Středomoří a znovu opakuje své odhodlání provádět prohlášení EU a Turecka ve všech jeho
aspektech. Rovněž opět potvrzuje svůj závazek i nadále podporovat země ležící podél
západobalkánské trasy.

2.

Důležitým nástrojem pro řešení problematiky nelegální migrace a jejích základních příčin,
zejména pokud jde o trasu přes centrální Středomoří, je nový partnerský rámec spolupráce.
Evropská rada vítá pokrok při provádění paktů s pěti africkými zeměmi původu a tranzitu
a sílící odpovědnost v partnerských zemích. Vzhledem k těmto zkušenostem lze
s přihlédnutím k dostupným zdrojům zvažovat další pakty nebo jiné formy spolupráce.
Základní zásady partnerského rámce, které Evropská rada stanovila na zasedání v červnu, by
měly být součástí všech vnějších nástrojů a politik EU a jejích členských států. Evropská rada
bude pozorně sledovat pokrok dosahovaný při zastavování toků nelegálních migrantů
a zvyšování míry jejich navracení.

3.

V zájmu zintenzivnění provádění Vallettského akčního plánu a partnerského rámce by na
významný pokrok, kterého dosáhla Rada v souvislosti s Evropským fondem pro udržitelný
rozvoj a mandátem EIB k poskytování úvěrů třetím zemím, mělo navázat rychlé přijetí
příslušných právních předpisů. Evropská rada v této souvislosti vítá, že EIB již začala
provádět svou iniciativu na posílení odolnosti zemí v oblasti západního Balkánu a jižního
sousedství.

4.

Evropská rada zdůrazňuje, že je třeba zesílit podporu určenou libyjské pobřežní stráži, a to
s cílem zvýšit její kapacitu zabraňovat ztrátám životů na moři a rozbíjet operační model
převaděčů.
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Vnitřní dimenze
5.

Společným cílem zůstává i nadále účinné uplatňování zásady odpovědnosti a zásady
solidarity. Úsilí, které bylo v průběhu posledních měsíců soustavně věnováno přezkumu
společného evropského azylového systému, poukázalo na oblasti sbližování. Nastupující
předsednictví Rady se tedy vyzývá, aby na základě dosaženého pokroku celý proces
dokončilo s cílem zajistit v otázce azylové politiky EU širší konsensus.

II.

BEZPEČNOST
Vnitřní bezpečnost

6.

Evropská rada znovu potvrzuje své odhodlání naplňovat strategii vnitřní bezpečnosti
Evropské unie. [Nadcházející] dohoda mezi spolunormotvůrci ohledně směrnice o boji proti
terorismu je důležitým krokem, na který by mělo navázat rychlé přijetí návrhů v oblasti
palných zbraní a boje proti praní peněz a provádění nových právních předpisů týkajících se
jmenné evidence cestujících. Evropská rada vyzývá k účinné spolupráci s poskytovateli
elektronických služeb se sídlem v EU i mimo ni.

7.

[p.m. revidovaný Schengenský hraniční kodex] Rada by měla dosáhnout dohody na systému
vstupu/výstupu a upřednostnit práci na systému EU pro cestovní informace a povolení, který
umožní systematičtější prověřování cestujících bez vízové povinnosti.
Vnější bezpečnost a obrana

8.

V zájmu posílení bezpečnosti a obrany Evropy Evropská rada potvrzuje předchozí závazky
v tomto směru i potřebu vyvíjet intenzivnější úsilí, a to mimo jiné pokud jde o vyčlenění
významných dodatečných zdrojů a posílení spolupráce za účelem rozvoje nezbytných
schopností, jakož i závazek poskytnout tyto schopnosti k dispozici, kdykoli to bude nutné.
Evropská rada:
-

potvrzuje závěry Rady ze dne 14. listopadu o provádění globální strategie EU v oblasti
bezpečnosti a obrany a vyzývá k rychlým a komplexním navazujícím krokům ze strany
vysoké představitelky a členských států;
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-

vítá evropský obranný akční plán jakožto příspěvek Komise k rozvoji evropské
bezpečnostní a obranné politiky a vyzývá všechny příslušné aktéry, aby pokročili v práci;

-

naléhavě vyzývá k urychlenému provádění společného souboru návrhů, které navazují na
společné prohlášení, jež podepsali vedoucí představitelé EU a NATO ve Varšavě, s cílem
zamezit zdvojování úsilí a zajistit doplňkovost mezi EU a NATO.

9.

Evropská rada bude počínaje březnem 2017 pravidelně hodnotit pokrok při řešení hlavních
hrozeb, kterým Unie čelí. V příslušných případech bude poskytovat strategické vedení
a stanovovat politické priority.

III. HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ, MLADÍ LIDÉ
10.

Evropská rada [vítá dohodu, jíž bylo v Radě dosaženo] o prodloužení doby trvání Evropského
fondu pro strategické investice (EFSI), kterou by spolunormotvůrci měli přijmout v první
polovině roku 2017.

11.

Opětovně připomíná význam jednotlivých strategií pro jednotný trh, jakož i význam
energetické unie. Vítá dosud dosažený pokrok a naléhavě vyzývá všechny orgány, aby do
zasedání Evropské rady v březnu 2017 zvýšily vyvíjené úsilí i ambicióznost, zejména
v klíčové oblasti jednotného digitálního trhu.

12.

Evropská rada vyzývá k pokračování systému záruk pro mladé lidi, vítá zvýšenou podporu
pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a žádá, aby se dosáhlo pokroku v práci
na nedávno předložených iniciativách Komise zaměřených na mládež, včetně evropského
sboru solidarity.

IV.

VNĚJŠÍ VZTAHY
p.m.: Nizozemsko / Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
p.m.: Sýrie
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