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Závěry ze zasedání Evropské rady,
které se konalo ve dnech 9. a 10. března 2017

2017

Brusel 9. března 2017
(OR. EN)

Závěry předsedy Evropské rady
Evropská rada jednala o přiloženém dokumentu. Tento dokument podpořilo 27 členů Evropské
rady, nicméně konsensu nebylo z důvodů nesouvisejících s jeho obsahem dosaženo.
Odkazuje-li se v přiloženém dokumentu na Evropskou radu, tyto odkazy by neměly být vykládány
jako formální potvrzení Evropskou radou jakožto orgánem.
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I.

ZAMĚSTNANOST, RŮST A KONKURENCESCHOPNOST

1.

Program reforem, který EU a její členské státy zavedly v důsledku krize z roku 2008, již
přináší výsledky. Obnovení hospodářského růstu zaznamenalo všech 28 členských států
a vyhlídky jsou povzbudivé jak pro eurozónu, tak pro EU jako celek. Nezaměstnanost, byť
stále příliš vysoká, je na nejnižší úrovni od roku 2009, stav veřejných financí se zlepšuje
a investice, přestože jsou dosud nepříliš vysoké, rostou.

2.

Nejistoty však přetrvávají, a proto je důležité zajistit, aby hospodářské oživení bylo
udržitelné. Z tohoto důvodu je nezbytné pokračovat ve strukturálních reformách zaměřených
na modernizaci našich ekonomik, posilovat veřejné finance a podporovat investice, mimo jiné
prostřednictvím urychleného rozšíření Evropského fondu pro strategické investice, rovněž
s cílem vynaložit zvláštní úsilí v boji proti nezaměstnanosti v členských státech, v nichž
dosahuje obzvláště vysokých úrovní.

3.

Evropská rada připomíná své dřívější závěry a znovu zdůrazňuje význam, jaký dobře
fungující jednotný trh se svými čtyřmi svobodami má pro růst a zaměstnanost
a konkurenceschopnost. Rozhodné kroky v oblasti Digitální agendy umožní využívat výhod
digitální éry a budou přínosem pro inovace. Rozhodnutí, která již byla přijata, musí být účinně
prováděna a současně musí být prostřednictvím urychleného pokroku v práci na legislativních
návrzích odstraněny stávající nedostatky v souladu se závěry Evropské rady z června 2016
a se společným prohlášením ze dne 13. prosince 2016 o legislativních prioritách EU na rok
2017. Evropská rada vítá rozhodnutí Komise zabývat se problematikou dvojí jakosti potravin
na vnitřním trhu v rámci fóra na vysoké úrovni pro lepší fungování potravinového řetězce. Je
třeba, aby EU přijala konkrétní opatření k zabezpečení silné a konkurenceschopné
průmyslové základny, jak je stanoveno v závěrech Evropské rady z prosince 2016,
a k zajištění plně fungujícího a vzájemně propojeného trhu s energií a úspěšně se rozvíjejícího
odvětví služeb. Všechny tyto oblasti budou mít ze silnějšího jednotného trhu prospěch. Naším
společným cílem proto i nadále zůstává dokončení a provedení jednotlivých strategií pro
jednotný trh. Evropská rada v červnu posoudí dosažený pokrok.
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4.

Jedním z nejsilnějších motorů růstu je i nadále obchod, který podporuje miliony pracovních
míst a přispívá k prosperitě. Evropská rada vítá skutečnost, že Evropský parlament hlasoval
pro Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu mezi EU a Kanadou (CETA), a se zájmem
očekává její brzké prozatímní provádění. Jedná se o jasný signál v době, kdy se začínají znovu
objevovat protekcionistické tendence. EU je i nadále pevně odhodlána prosazovat důraznou
obchodní politiku a otevřený mnohostranný obchodní systém založený na pravidlech, přičemž
ústřední úlohu v tomto ohledu plní Světová obchodní organizace (WTO). Současně musí EU
pro své potřeby vytvořit modernizované nástroje slučitelné s pravidly WTO, které budou řešit
nekalé obchodní praktiky a narušování trhu. Evropská rada vyzývá, aby byly v tomto směru
urychleně přijaty příslušné návrhy. EU bude pokračovat v aktivní spolupráci s mezinárodními
obchodními partnery. V této souvislosti mimo jiné odhodlaně pokročí ve všech probíhajících
jednáních o ambiciózních a vyvážených dohodách o volném obchodu, včetně jednání
s Mercosurem a Mexikem, přičemž nejblíže k brzkému uzavření mají jednání s Japonskem.
Posílení obchodních vztahů s Čínou by mělo vycházet ze společného vnímání vzájemného
prospěchu. EU přitom bude obzvláště obezřetná, pokud jde o dodržování a prosazování
klíčových norem, jakož i zásady zákazu diskriminace.

5.

Evropská rada znovu opakuje, že je třeba dokončit bankovní unii, pokud jde o snížení
a sdílení rizik ve finančním sektoru, a to v příslušném pořadí, jak je uvedeno v závěrech Rady
ze dne 17. června 2016. Připomíná význam mezinárodní spolupráce při tvorbě společných
obezřetnostních norem a standardů dohledu pro finanční služby.

6.

Je nesmírně důležité, aby z hospodářského růstu měli prospěch všichni občané. Evropská rada
se zájmem očekává sociální summit na téma spravedlivých pracovních míst a růstu, který se
uskuteční dne 17. listopadu 2017 v Göteborgu.

7.

Evropská rada potvrzuje prioritní oblasti politiky uvedené v roční analýze růstu a vyzývá
členské státy, aby tyto oblasti zohlednily ve svých připravovaných národních programech
reforem a v programech stability nebo konvergenčních programech. Evropská rada rovněž
potvrzuje návrh doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny.
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II.

BEZPEČNOST A OBRANA

8.

Evropská rada si přeje, aby byla zachována a posílena dynamika, k níž daly podnět její závěry
z prosince 2016 týkající se vnější bezpečnosti a obrany, a to podle parametrů v těchto
závěrech stanovených. Za současné mezinárodní situace musí Evropa učinit více, aby zajistila
ochranu svých občanů a přispěla k míru a stabilitě ve svém sousedství i v jiných částech světa,
mimo jiné tím, že vyčlení dostatečné další zdroje, a to při zohlednění situace jednotlivých
členských států a jejich právních závazků. Evropská rada v této souvislosti vítá jednání Rady
dne 6. března, jehož výsledkem je obsáhlý přehled, pokud jde o náš postoj ke všem otázkám
(struktury SBOP pro řešení krizí, stálá strukturovaná spolupráce, koordinovaný každoroční
přezkum v oblasti obrany, rozvoj civilních schopností), a které prokázalo dosažení skutečného
pokroku v některých klíčových oblastech. Rovněž připomíná, že je nezbytné provést
„společný soubor návrhů“ pro posílenou spolupráci s NATO. Je třeba, aby s využitím této
dynamiky práce dále pokračovala s ještě větším odhodláním a ještě rychleji. Evropská rada
vítá konání konference na vysoké úrovni věnované bezpečnosti a obraně, která se uskuteční
v Praze dne 9. června 2017. Evropská rada se k tomuto tématu vrátí v červnu 2017 a poskytne
další strategické pokyny.

9.

EU se i nadále plně angažuje ve věci podpory členských států za účelem zajištění vnitřní
bezpečnosti a boje proti terorismu. V uplynulých letech jsme v tomto ohledu dosáhli
významného pokroku, čelíme však i nadále nebývalým výzvám. Evropská rada vyzývá
spolunormotvůrce, aby do června 2017 dosáhli dohody ohledně návrhu systému
vstupu/výstupu a aby urychlili práci na návrhu evropského systému pro cestovní informace
a povolení. Zásadní je proto pokračovat v provádění obnovené strategie vnitřní bezpečnosti
Evropské unie 2015–2020; Evropská rada se bude touto otázkou průběžně zabývat. Evropský
den památky obětem terorismu, připadající na 11. březen, je důrazným připomenutím, proč je
toto úsilí tak důležité.
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III. MIGRACE
10.

Jak vyplývá ze zprávy maltského premiéra, mnohá z operativních opatření, o nichž bylo
rozhodnuto na neformálním zasedání na Maltě dne 3. února 2017, jsou již prováděna.
Evropská rada opětovně zdůrazňuje své odhodlání splnit všechny prvky Maltského prohlášení
a plně podporuje činnost předsednictví Rady prováděnou v úzké spolupráci s Komisí
a vysokou představitelkou. Rovněž podporuje kroky podniknuté jednotlivými členskými státy
na podporu libyjských orgánů a sousedních zemí v severní Africe a na jihu v jejich úsilí
o řešení výzev spojených s nelegální migrací. Důležitými partnery v tomto ohledu jsou Úřad
vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Mezinárodní organizace pro migraci. EU bude
i nadále ostražitě sledovat všechny hlavní migrační trasy, tak aby mohla rychle reagovat na
vývoj situace. Evropská rada vítá sdělení Komise o revidovaném akčním plánu v oblasti
navracení, k jehož vypracování vyzvalo Maltské prohlášení, jakož i související doporučení
členským státům, a vybízí Radu, aby je urychleně projednala. Připomíná, že je třeba
pokračovat v práci na řadě dobře fungujících ujednání EU o zpětném přebírání se třetími
zeměmi.

11.

Pokud jde o vnitřní rozměr, společným cílem zůstává účinné uplatňování zásad odpovědnosti
a solidarity. Evropská rada vyzývá k dalšímu úsilí o urychlené splnění všech aspektů
komplexní migrační politiky odolné vůči budoucím krizím, mimo jiné s cílem dosáhnout
během stávajícího předsednictví konsensu ohledně azylové politiky EU.

12.

Evropská rada se k těmto otázkám vrátí v červnu 2017.
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IV.

ZÁPADNÍ BALKÁN

13.

Evropská rada jednala o napjaté situaci na západním Balkáně s ohledem na vnitřní i vnější
výzvy, kterým tento region čelí, a bude situaci průběžně sledovat. Zdůrazňuje, že je důležité
pokračovat v reformním úsilí, dobrých sousedských vztazích a iniciativách inkluzivní
regionální spolupráce. Evropská rada znovu potvrdila, že jednoznačně podporuje evropskou
perspektivu západního Balkánu. Vítá pokrok, jehož země regionu dosáhly, a zdůrazňuje, že
EU zůstane i nadále odhodlána a angažována na všech úrovních s cílem podpořit je při
provádění reforem a projektů s orientací na EU.

V.

JINÉ ZÁLEŽITOSTI
Úřad evropského veřejného žalobce

14.

Poté, co sedmnáct členských států předložilo Evropské radě podle čl. 86 odst. 1 druhého
pododstavce SFEU návrh nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, Evropská
rada návrh projednala a konstatovala, že byla splněna podmínka stanovená v úvodní části
čl. 86 odst. 1 třetího pododstavce, čímž byl vytvořen prostor pro případné zavedení posílené
spolupráce v souladu se Smlouvami.
Volba předsedy Evropské rady

15.

Evropská rada opětovně zvolila pana Donalda TUSKA předsedou Evropské rady na období
od 1. června 2017 do 30. listopadu 2019.

16.

Evropská rada vzala na vědomí rozhodnutí hlav států a předsedů vlád smluvních stran
Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, jejichž měnou je euro,
kterým se pan Donald TUSK opětovně jmenuje předsedou eurosummitu na období od
1. června 2017 do 30. listopadu 2019.

17.

Evropská rada rozhodla, že se k procesu, kritériím a rovnováhám, jež jsou nezbytné
v souvislosti se jmenováním do vysokých funkcí pro příští institucionální cyklus, vrátí
v průběhu tohoto roku.
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