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Evropská rada vzdala hold bývalému francouzskému prezidentovi Valérymu Giscardovi d’Estaing,
jenž zemřel dne 2. prosince 2020. Valéry Giscard d’Estaing byl hybnou silou evropského projektu
a sehrál klíčovou roli při utváření Evropské rady.
I.

VFR / NGEU

1.

Evropská rada připomíná, že Evropská unie, její členské státy i orgány jsou odhodlány
prosazovat a respektovat hodnoty, na kterých je Unie založena, včetně právního státu, jak je
stanoveno ve Smlouvách. Připomíná rovněž, že článek 7 SEU stanoví postup řešení pro
případ porušení hodnot Unie uvedených v článku 2 SEU.

2.

Ve snaze nalézt vzájemně uspokojivé řešení a reagovat na obavy vyjádřené v souvislosti
s návrhem nařízení o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie a zejména
s ohledem na způsob, jakým bude toto nařízení uplatňováno, Evropská rada zdůrazňuje, že
toto nařízení se použije při plném respektování čl. 4 odst. 2 SEU, především národní identity
členských států, která spočívá v jejich základních politických a ústavních systémech, zásady
svěření pravomocí, jakož i zásad objektivity, zákazu diskriminace a rovného zacházení
s členskými státy.
Evropská rada se dohodla na tomto:
a)

cílem nařízení o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie je ochrana
rozpočtu Unie, včetně nástroje „Next Generation EU“, jeho řádného finančního řízení
a finančních zájmů Unie. Rozpočet Unie, včetně „Next Generation EU“, musí být
chráněn před jakýmkoli podvodným jednáním, korupcí a střetem zájmů;

b)

uplatňování mechanismu podmíněnosti podle uvedeného nařízení bude objektivní,
spravedlivé, nestranné a založené na faktech, přičemž se zajistí spravedlivé řízení, zákaz
diskriminace a rovné zacházení s členskými státy;
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c)

s cílem zajistit dodržování těchto zásad hodlá Komise vypracovat a přijmout pokyny
týkající se způsobu, jakým bude nařízení uplatňovat, včetně metodiky pro posuzování.
Tyto pokyny budou vypracovány v úzké konzultaci s členskými státy. Bude-li
v souvislosti s nařízením podána žaloba na neplatnost, budou pokyny finalizovány po
vynesení rozsudku Soudního dvora tak, aby zahrnovaly veškeré relevantní prvky
vyplývající z takového rozsudku. Předsedkyně Komise bude Evropskou radu plně
informovat. Dokud nebudou uvedené pokyny finalizovány, Komise nenavrhne opatření
podle tohoto nařízení;

d)

uplatňování mechanismu bude respektovat jeho subsidiární povahu. Opatření v rámci
tohoto mechanismu budou zvažována pouze v případě, že by jiné postupy stanovené
v právních předpisech Unie, mimo jiné na základě nařízení o společných ustanoveních,
finančního nařízení nebo řízení o nesplnění povinnosti podle Smlouvy, neumožňovaly
chránit rozpočet Unie účinněji;

e)

opatření v rámci tohoto mechanismu budou muset být přiměřená dopadu porušování
zásad právního státu na řádné finanční řízení rozpočtu Unie nebo na finanční zájmy
Unie a příčinná souvislost mezi takovými porušeními a negativními důsledky pro
finanční zájmy Unie bude muset být dostatečně přímá a řádně prokázaná. Pouhé
zjištění, že došlo k porušení zásady právního státu, k aktivaci mechanismu nepostačuje;

f)

faktory vedoucí k aktivaci stanovené v nařízení je třeba chápat a používat jako uzavřený
seznam homogenních prvků, jenž nesmí být otevřen faktorům nebo událostem jiné
povahy. Nařízení se netýká všeobecných nedostatků;

g)

jakémukoli formálnímu zahájení postupu bude předcházet důkladný dialog s dotčeným
členským státem s cílem poskytnout mu možnost situaci napravit;
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h)

Komise ponese plnou odpovědnost za autonomní posouzení toho, zda existují podmínky
pro přijetí opatření, a to ať už na základě vlastních informací nebo informací třetích
stran. Ponese plnou odpovědnost za přesnost a relevantnost informací a zjištění, z nichž
při posuzování vychází. Jsou-li tyto informace a zjištění použity pro účely nařízení, ať
už je jejich původ jakýkoli, Komise zajistí, že jejich relevantnost a využití budou určeny
výhradně s ohledem na cíl nařízení chránit finanční zájmy Unie;

i)

opatření přijatá v rámci mechanismu budou neprodleně přezkoumána z podnětu
dotčeného členského státu nebo Komisí nejpozději jeden rok po jejich přijetí Radou.
Pokud se Komise rozhodne, že nepředloží návrh na zrušení opatření, uvede důvody
svého rozhodnutí a bude o nich informovat na zasedání Rady;

j)

pokud dotčený členský stát předloží žádost podle 26. bodu odůvodnění nařízení, zařadí
ji předseda Evropské rady na pořad jednání Evropské rady. Evropská rada bude usilovat
o formulaci společného postoje v této záležitosti;

k)

nařízení bylo vyjednáno jako nedílná součást nového rozpočtového cyklu, a proto se
použije ode dne 1. ledna 2021 a opatření se použijí pouze ve vztahu k rozpočtovým
závazkům začínajícím na základě nového víceletého finančního rámce včetně nástroje
Next Generation EU.

3.

Evropská rada vítá záměr Komise přijmout prohlášení, které bude vloženo do zápisu z jednání
Rady při rozhodování o nařízení a v němž vyjádří svůj závazek uplatňovat prvky uvedené
v bodě 2, které spadají do její pravomoci při uplatňování nařízení.
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4.

Evropská rada souhlasí s tím, že prvky uvedené v bodech 1 až 3 představují vhodnou a trvalou
reakci na vyjádřené obavy, aniž jsou dotčena práva členských států podle článku 263 SFEU.
V této souvislosti vyzývá Evropský parlament a Radu, aby ihned učinily nezbytné kroky
k přijetí celého souboru příslušných nástrojů, včetně nařízení o víceletém finančním rámci
a rozhodnutí o vlastních zdrojích. Členské státy učiní vše pro to, aby rozhodnutí o vlastních
zdrojích schválily v souladu se svými ústavními požadavky, a rozhodnutí tak neprodleně
vstoupilo v platnost.

II.

COVID-19

5.

Evropská rada vítá nejnovější pozitivní zprávy o vývoji účinných očkovacích látek proti
COVID-19 a předběžné dohody o nákupu, které uzavřela Komise.

6.

Existence očkovacích látek nicméně ještě neznamená, že pandemie skončila. Epidemiologická
situace v Evropě je i nadále znepokojivá, ačkoliv všeobecně vyvíjené značné úsilí začíná
přinášet výsledky. V boji proti šíření viru tedy nesmíme polevit, chceme-li zabránit dalším
vlnám infekce.

7.

Evropská rada vítá dosavadní koordinaci úsilí na úrovni EU a je odhodlána ji dále posilovat,
zejména pokud jde o přípravy na postupné rušení omezujících opatření a obnovení běžného
cestování včetně přeshraničního cestovního ruchu, jakmile to hygienická situace umožní.
Evropská rada souhlasí s tím, že je třeba ve větší míře sdílet zkušenosti a plány do budoucna.
Se zřetelem k práci odvedené v minulých týdnech vyzývá Komisi, aby předložila návrh
doporučení Rady o společném rámci pro rychlé testy na antigeny a pro vzájemné uznávání
výsledků testů. Měl by být rovněž vypracován koordinovaný přístup ve věci očkovacích
průkazů.
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8.

Evropská rada zdůrazňuje význam příprav na včasné zavedení a distribuci očkovacích látek,
včetně vypracování vnitrostátních strategií očkování s cílem zajistit, aby tyto látky byly
obyvatelům EU v náležité době a koordinovaným způsobem dostupné. Je důležité, aby
ohledně očkovacích látek byly poskytovány jasné a věcné informace, přičemž je třeba bojovat
proti dezinformacím.

9.

S očkovacími látkami by se mělo zacházet jako s globálním veřejným statkem. EU bude
i nadále vyvíjet úsilí, aby přispěla k mezinárodní reakci na pandemii, mimo jiné
prostřednictvím nástroje COVAX, který má zajistit cenově dostupný a spravedlivý přístup
k očkovacím látkám pro všechny.

10.

Evropská rada zdůrazňuje, že je třeba nadále usilovat o zvýšení odolnosti v oblasti zdraví,
přičemž mimo jiné by za tímto účelem měla pokračovat práce na návrzích týkajících se
vytvoření zdravotní unie a měl by být plně využit potenciál údajů o zdravotním stavu
v Evropě.

11.

V zájmu lepšího předvídání a zvládání případných budoucích pandemií a s ohledem
na probíhající vyhodnocování, včetně posuzování Mezinárodních zdravotnických předpisů,
bude EU prosazovat možnosti posílení mezinárodní spolupráce, mimo jiné prostřednictvím
případné mezinárodní smlouvy o boji proti pandemiím v rámci Světové zdravotnické
organizace, která je těžištěm mezinárodní spolupráce v otázkách zdraví.

III. ZMĚNA KLIMATU
12.

Aby EU v souladu s cíli Pařížské dohody splnila cíl, jímž je dosáhnout do roku 2050
klimatické neutrality, musí zvýšit své ambice pro nadcházející desetiletí a aktualizovat svůj
rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky. Evropská rada za tímto účelem potvrzuje
závazný cíl EU spočívající v dosažení čistého snížení domácích emisí skleníkových plynů
do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990. Vyzývá spolunormotvůrce, aby tento nový cíl
zohlednili v návrhu evropského právního rámce pro klima a aby tento rámec urychleně přijali.
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13.

Zvýšíme naše ambice v oblasti klimatu způsobem, který bude podnětem pro udržitelný
hospodářský růst a tvorbu pracovních míst, přínosem pro občany EU z hlediska zdraví
a životního prostředí a přispěje k dlouhodobé globální konkurenceschopnosti hospodářství
EU, neboť podpoří inovace v oblasti zelených technologií.

14.

Uvedený cíl bude EU plnit kolektivně při zajištění maximální nákladové efektivity. Na tomto
úsilí se budou podílet všechny členské státy v duchu spravedlnosti a solidarity a aniž by byl
kdokoli opomenut. Nového cíle pro rok 2030 musí být dosaženo způsobem, který zachová
konkurenceschopnost EU a zohlední rozdílné výchozí pozice členských států, jejich
specifické vnitrostátní podmínky a potenciál pro snížení emisí, a to také v případě ostrovních
členských států a ostrovů, i vynaložené úsilí. Evropská rada uznává, že je třeba zajistit
propojenost, energetickou bezpečnost pro všechny členské státy, energii za cenu dostupnou
jak pro domácnosti, tak i pro podniky, a respektovat právo členských států rozhodnout
o vlastní skladbě zdrojů energie a zvolit si nejvhodnější technologie v zájmu kolektivního
dosažení klimatického cíle pro rok 2030, včetně přechodných technologií, jako je plyn.

15.

K pokrytí významných investic, které budou v důsledku těchto vyšších ambicí zapotřebí, je
nutno mobilizovat veřejné finance i soukromý kapitál. Ekonomická reakce na krizi
způsobenou koronavirem nabízí příležitost urychlit udržitelnou transformaci a modernizaci
našich ekonomik a získat konkurenční výhodu. K dosažení našich ambicí v oblasti klimatu je
třeba co nejlépe využít balíček tvořený víceletým finančním rámcem (VFR) a nástrojem Next
Generation EU (NGEU), včetně mechanismu pro spravedlivou transformaci. Jak bylo
dohodnuto v červenci 2020, v politikách a programech financovaných z VFR a NGEU budou
opatření v oblasti klimatu systematicky zohledňována. Na celkový objem výdajů z VFR
a NGEU se bude vztahovat celkový klimatický cíl ve výši alespoň 30 %, jenž bude promítnut
do příslušných cílů v odvětvových právních předpisech.
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16.

EU by měla podporovat vytvoření společných celosvětových norem pro zelené financování.
Evropská rada vyzývá Komisi, aby nejpozději do června 2021 předložila legislativní návrh
standardu EU pro zelené dluhopisy. Vítá rovněž plán skupiny EIB pro klimatickou banku
na období 2021–2025, který přispěje ke splnění závazku skupiny EIB podpořit do roku 2030
investice v oblasti klimatu a životního prostředí ve výši 1 bilionu EUR.

17.

Evropská rada vyzývá Komisi, aby posoudila, jak mohou všechna odvětví hospodářství
nejlépe přispět k cíli pro rok 2030, a aby předložila nezbytné návrhy doplněné podrobným
posouzením environmentálního, hospodářského a sociálního dopadu na úrovni členských
států, a to s přihlédnutím k vnitrostátním plánům v oblasti energetiky a klimatu
a s přezkoumáním stávajících možností flexibility. Komise se vyzývá, aby při zohlednění
zásad uvedených v bodě 14 zvážila zejména:
–

prozkoumání možností, jak posílit systém obchodování s emisemi (ETS), zejména
politiky stanovování cen uhlíku, při zachování integrity ETS a s ohledem na potřebu
řešit obavy týkající se distribuce a energetickou chudobu.

–

navržení opatření, která umožní energeticky náročným odvětvím vyvíjet a zavádět
inovativní klimaticky neutrální technologie a současně si zachovat průmyslovou
konkurenceschopnost;

–

navržení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích s cílem zajistit ekologickou
vyváženost politik EU a zabránit úniku uhlíku způsobem slučitelným s pravidly WTO;

–

rozptýlení obav vyjádřených v souvislosti s rozložením úsilí, spravedlností
a nákladovou efektivitou, lesnictvím a využíváním půdy a nárůstem emisí a snižováním
pohlcení z těchto odvětví v důsledku negativních dopadů změny klimatu.

18.

Problém nerovnováh vyplývající z toho, že příjemci příspěvků z modernizačního fondu
neobdrží prostředky odpovídající nákladům, které v dotčených členských státech vznikají
zařízením, na něž se vztahuje ETS, bude vyřešen v rámci nadcházejících právních předpisů.
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19.

Evropská rada se k této záležitosti vrátí a přijme dodatečné pokyny s dostatečným předstihem
před tím, než Komise předloží návrhy. Při této příležitosti bude řešena budoucnost nařízení
o sdílení úsilí.

20.

Příspěvek EU stanovený na vnitrostátní úrovni bude aktualizován podle nového závazného
cíle a do konce roku předložen sekretariátu Rámcové úmluvy Organizace spojených národů
o změně klimatu. Před konáním konference OSN o klimatu (COP 26) Evropská rada opětovně
zdůrazňuje, že pro úspěšné řešení problému změny klimatu má zásadní význam mezinárodní
angažovanost. Vyzývá všechny ostatní strany, zejména velké ekonomiky, aby předložily své
vlastní ambiciózní cíle a politiky. Zdůrazňuje význam intenzivní koordinované činnosti
opírající se o aktivní evropskou diplomacii v oblasti klimatu.

21.

EU zajistí, aby její obchodní politika a obchodní dohody byly v souladu s jejími ambicemi
v oblasti klimatu.

22.

Před 15. konferencí smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP 15), která se
bude konat příští rok v Číně, Evropská rada se zájmem očekává zintenzivnění mezinárodního
úsilí zaměřeného na ochranu biologické rozmanitosti.

IV.

BEZPEČNOST

23.

Evropská rada důrazně odsuzuje teroristické útoky, k nimž došlo v nedávné době v různých
částech Evropy. Vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám a přátelům obětí a solidaritu
obyvatelům Rakouska, Německa a Francie. Vyzdvihuje důležitost poskytování podpory
obětem teroristických činů a plného provádění příslušných směrnic EU. V boji proti
radikalizaci, terorismu a násilnému extremismu jsme všichni jednotní. V reakci na tyto útoky
na základní práva a svobody bude EU prosazovat společné hodnoty, které jsou základem
našich pluralitních společností, a s odhodláním bude tyto hodnoty i nadále společnými silami
bránit. V tomto ohledu je důležité provést již přijatá rozhodnutí v plném rozsahu. Evropská
rada také vítá agendu EU týkající se boje proti terorismu, kterou představila Komise, a vyzývá
k pokračování práce v této záležitosti. Znovu potvrzuje úlohu protiteroristického koordinátora
EU.
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24.

Evropská rada odsuzuje veškeré formy útoků na svobodu projevu, náboženského vyznání
nebo přesvědčení včetně antisemitismu, rasismu a xenofobie, a zdůrazňuje, že je důležité
bojovat proti podněcování k nenávisti a násilí a proti netoleranci. Vítá prohlášení
o začleňování problematiky boje proti antisemitismu do všech oblastí politiky, které přijala
Rada.

25.

Je nezbytné předcházet radikalizaci a věnovat pozornost ideologiím, z nichž terorismus
a násilný extremismus vycházejí, a to i v online prostoru. Evropská rada vyzývá k:
–

intenzivnějšímu boji proti nezákonnému obsahu online. V této souvislosti očekává
ambiciózní návrh Komise na posílení odpovědnosti online platforem v rámci aktu
o digitálních službách;

–

urychlenému přijetí návrhu o boji proti šíření teroristického obsahu online;

–

zajištění toho, aby náboženské vzdělávání a odborná příprava byly v souladu
s evropskými základními právy a hodnotami, a k řešení otázky zahraničního
ovlivňování vnitrostátních občanských a náboženských organizací prostřednictvím
netransparentního financování;

–

podpoře iniciativ zaměřených na lepší pochopení způsobů, jimiž se šíří extremistické
ideologie. Je nezbytné posílit komplexní výměny vědeckých poznatků, výzkumu
a odborných znalostí na celoevropské úrovni.

26.

V boji proti závažné trestné činnosti musejí být donucovací a justiční orgány schopny
vykonávat své zákonné pravomoci online i offline. Evropská rada zdůrazňuje, že je třeba
pokročit v práci na problematice uchovávání údajů nezbytných pro boj proti závažné trestné
činnosti, se zřetelem k nejnovější judikatuře Evropského soudního dvora a při plném
dodržování základních práv a svobod.

27.

V zájmu další podpory prosazování práva v celé EU a řádného fungování schengenského
prostoru by mělo být výrazně zintenzivněno provádění dohodnutých opatření a měla by být
posílena policejní a justiční spolupráce a koordinace.
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28.

Evropská rada:
–

vyzývá členské státy, aby více usilovaly o plné využívání evropských databází
a informačních systémů, zejména pokud jde o vkládání příslušných údajů o osobách,
které podle hodnocení jednotlivých členských států představují vážnou teroristickou
nebo násilnou extremistickou hrozbu, včetně zahraničních teroristických bojovníků;

–

zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby v souladu s příslušnými právními předpisy EU
byly v náležitých databázích kontrolovány všechny osoby překračující vnější hranice
Unie;

–

vyzývá spolunormotvůrce, aby posoudili návrh na posílení mandátu Europolu v zájmu
jeho urychleného přijetí;

–
V.

vyzdvihuje celkový význam policejní a justiční spolupráce ve všech jejích aspektech.

VNĚJŠÍ VZTAHY
Vztahy EU–USA

29.

V návaznosti na volby ve Spojených státech jednala Evropská rada o vztazích mezi EU
a USA. Zdůraznila význam silného strategického transatlantického partnerství založeného
na společných zájmech a sdílených hodnotách. Takové partnerství je obzvláště důležité
s ohledem na globální výzvy, které je třeba neodkladně řešit. EU se zájmem očekává
spolupráci se Spojenými státy, zejména pokud jde o zintenzivnění globální reakce v boji proti
pandemii COVID-19, řešení změny klimatu, posílení hospodářského oživení, spolupráci
v digitálních a technologických záležitostech, posílení vzájemného obchodu, řešení
obchodních sporů, reformování WTO a prosazování multilateralismu, jakož i míru
a bezpečnosti. Jsme připraveni diskutovat s novým prezidentem Spojených států o společných
prioritách.
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Východní Středomoří
30.

Evropská rada se vrátila ke svým závěrům ze dne 1. a 2. října 2020 o vztazích Evropské unie
s Tureckem s ohledem na situaci ve východním Středomoří. Turecko bohužel provádí
jednostranné kroky a provokace a eskaluje svou rétoriku namířenou proti EU, členským
státům EU a evropským vedoucím představitelům. Jednostranné a provokativní aktivity
Turecka ve východním Středomoří stále probíhají, a to i ve výlučné ekonomické zóně Kypru.
Evropská rada bere na vědomí stažení plavidla Oruç Reis ze strany Turecka a trvá
na nepřerušované deeskalaci, aby bylo možné brzy obnovit přímé předběžné rozhovory mezi
Řeckem a Tureckem a bez problémů v nich pokračovat.

31.

Evropská rada znovu potvrzuje strategický zájem EU na rozvoji vzájemně prospěšného
vztahu s Tureckem založeného na spolupráci. Za předpokladu, že Turecko projeví ochotu
budovat s Unií a jejími členskými státy skutečné partnerství a řešit spory prostřednictvím
dialogu a v souladu s mezinárodním právem, nabídka pozitivního programu EU–Turecko
stále platí. Takovýto pozitivní program by mohl zahrnovat ekonomiku a obchod, mezilidské
kontakty, dialogy na vysoké úrovni a pokračující spolupráci v otázkách migrace. Evropská
rada zdůrazňuje, že je důležité zachovat komunikační kanály mezi EU a Tureckem otevřené.
EU bude rovněž připravena nadále poskytovat finanční pomoc syrským uprchlíkům
a hostitelským komunitám v Turecku a spolupracovat na odpovědném řízení migračních toků
směřujících do všech členských států a na posílení úsilí v boji proti sítím převaděčů migrantů.

32.

Připomíná závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 1. a 2. října 2020 a i nadále je
odhodlána bránit své zájmy a zájmy svých členských států a udržovat regionální stabilitu.
V tomto ohledu Evropská rada:
–

vyzývá Radu, aby přijala doplnění dalších položek na seznam na základě svého
rozhodnutí ze dne 11. listopadu 2019 o omezujících opatřeních vzhledem
k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří;
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–

vyzývá vysokého představitele a Komisi, aby nejpozději na zasedání Evropské rady
v březnu 2021 předložili ke zvážení zprávu o politických, hospodářských a obchodních
vztazích mezi EU a Tureckem a o nástrojích a možnostech pro další postup, včetně
rozšíření oblasti působnosti výše uvedeného rozhodnutí.

33.

Evropská rada odsuzuje jednostranné kroky Turecka ve Varoše a vyzývá k plnému
dodržování rezolucí Rady bezpečnosti OSN 550 a 789. Evropská rada podporuje urychlené
obnovení jednání pod záštitou OSN a je i nadále plně odhodlána zasazovat se o komplexní
urovnání kyperského problému v rámci OSN, v souladu s příslušnými rezolucemi Rady
bezpečnosti OSN a se zásadami, na nichž je založena EU. Ze strany Turecka očekává stejný
přístup. Evropská rada souhlasí s tím, že po obnovení jednání pod záštitou generálního
tajemníka OSN jmenuje EU zástupce při zprostředkovatelské misi OSN.

34.

Evropská rada žádá vysokého představitele, aby pokročil v otázce návrhu mnohostranné
konference o východním Středomoří.

35.

EU bude usilovat o koordinaci kroků v záležitostech týkajících se Turecka a situace ve
východním Středomoří se Spojenými státy.
Jižní sousedství

36.

Demokratické, stabilnější a ekologičtější jižní sousedství těšící se větší prosperitě je pro EU
strategickou prioritou. Dvacet pět let po zahájení barcelonského procesu jsme odhodláni toto
strategické partnerství založené na sdíleném zeměpisném prostoru a společné historii
opětovně rozvinout, upevnit a prohlubovat je.

37.

Naším cílem je společně bojovat proti pandemii COVID-19, posilovat odolnost našich
ekonomik a společností, zachovávat naši kolektivní bezpečnost, řešit výzvy plynoucí
z mobility a migrace a nabídnout perspektivu mladým lidem na obou stranách Středozemního
moře.
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38.

Tato činnost se bude řídit strategickou agendou na období 2019–2024 a klíčovými zásadami
naší politiky sousedství a bude podpořena účinným využíváním všech našich nástrojů.
Vypracujeme novou agendu pro Středomoří, jež bude založena na společných prioritách
a na konkrétních reakcích ve Středomoří, jakož i na úzké spolupráci v oblastech, jako je
životní prostředí, konektivita, vzdělávání a kultura a přírodní zdroje. V tomto ohledu je
nezbytné posílit úlohu občanské společnosti.

39.

Evropská rada se zájmem očekává připravované společné sdělení Komise a vysokého
představitele o obnoveném partnerství s jižním sousedstvím. Toto partnerství by mělo být
založeno na lepším a intenzivnějším politickém dialogu napříč celým Středomořím a mělo by
vést k posílené spolupráci, díky níž budeme moci čelit společným výzvám a využívat
společných příležitostí.

40.

Zejména pokud jde o Libyi, Evropská rada vyzývá všechny aktéry, aby jednali v souladu se
zásadami berlínského procesu. EU připomíná, že nabízí podporu libyjské pobřežní stráži
prostřednictvím výcviku a monitorování, jakož i poskytnutím vybavení a plavidel, v souladu
s mezinárodním právem včetně mezinárodního humanitárního práva. EU vyzývá
k okamžitému propuštění italských rybářů, kteří jsou od začátku září zadržováni bez
jakéhokoli právního procesu.
Ostrovec

41.

Evropská rada zdůrazňuje, že je důležité zajistit jadernou bezpečnost běloruské jaderné
elektrárny Ostrovec, a vyzývá Komisi, aby analyzovala možnost zavedení opatření, která by
zabránila komerčnímu dovozu elektřiny z jaderných zařízení třetích zemí, jež nesplňují
uznávané standardy bezpečnosti EU.
Globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv

42.

Evropská rada vítá přijetí globálního režimu sankcí EU v oblasti lidských práv Radou.
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