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PŘÍLOHA
ZÁVĚRY RADY O GLOBÁLNÍ STRATEGII ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
POLITIKY EVROPSKÉ UNIE
Rada pro zahraniční věci, 17. října 2016

1.

Rada připomíná závěry Evropské rady z června roku 2016 o globální strategii zahraniční
a bezpečnostní politiky Evropské unie (dále jen „globální strategie EU“) a zdůrazňuje, že
touto strategií se v nadcházejících letech bude řídit vnější činnost EU. Členské státy jsou plně
odhodlány zasazovat se o její účinné a urychlené provádění společně s vysokou
představitelkou a s Komisí. Rada zdůrazňuje vlastní odpovědnost členských států a jejich
zapojení v průběhu celého procesu.

2.

Globální strategie EU představuje společnou vizi EU a rámec pro jednotnou a odpovědnou
vnější angažovanost ve spolupráci s dalšími partnery za účelem prosazování jejích hodnot
a zájmů, pokud jde o bezpečnost, demokracii, prosperitu a světový pořádek založený na
pravidlech, včetně lidských práv a právního státu.

3.

Politická vize obsažená v globální strategii EU bude urychleně promítnuta do konkrétních
politických iniciativ a opatření zaměřených na pět priorit vnější činnosti EU, které byly ve
strategii určeny: posílení bezpečnosti a obrany, investovaní do odolnosti států a společností
v našem východním a jižním sousedství, vypracování integrovaného přístupu ke konfliktům
a krizím, prosazování a podpora kooperativních regionálních uspořádání a posilování globální
správy a řízení na základě mezinárodního práva, včetně zásad Charty OSN a Helsinského
závěrečného aktu.
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4.

Rada potvrzuje níže uvedené prioritní oblasti pro provádění globální strategie EU, kterou
předložila vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise. Rada vyzývá vysokou
představitelku a Komisi, aby na tomto základě pokračovaly v práci, mimo jiné i v rámci
příslušných přípravných orgánů Rady, a komplexním způsobem přitom využívaly veškerých
dostupných nástrojů a politik.

5.

Vysoká představitelka a Komise se nyní ve spolupráci s členskými státy zaměří na činnost
v těchto oblastech: budování odolnosti států, ekonomik a společností především v zemích
sousedících s EU i v širším okolí, a to i prostřednictvím evropské politiky sousedství a dalších
nástrojů EU; integrovaný přístup ke konfliktům a krizím, který přispěje k posílení vlastní
odolnosti EU a odolnosti jejích občanů, optimalizace součinnosti a zajištění soudržnosti
politických reakcí na výzvy, jimž čelí vnitřní a vnější politiky Unie. V této souvislosti Rada
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí se zaměřit na migraci a boj proti terorismu a hybridním
hrozbám a že je nezbytné podpořit v tomto ohledu členské státy. Průřezovým rozměrem
veškeré této práce budou cíle udržitelného rozvoje. Do všech oblastí politik budou i nadále
začleňovány otázky lidských práv, jakož i žen, míru a bezpečnosti, rovnosti žen a mužů
a posilování postavení žen.
Rada zváží případnou revizi a aktualizaci některých stávajících strategií a provádění
společných opatření v oblastech, jako je diplomatická činnost v oblasti klimatu, energetiky,
hospodářství a kultury, jakožto dalšího cenného nástroje k dosažení cílů stanovených
v globální strategii EU. Zdůrazňuje, že je třeba spojit úsilí v oblasti veřejné diplomacie včetně
strategické komunikace, uvnitř EU i mimo ni, vystupovat jednotně a v neposlední řadě
prosazovat základní hodnoty EU.
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6.

Je rovněž třeba pokročit v návazné práci v oblasti bezpečnosti a obrany, a to v úzké spolupráci
s členskými státy a při zajištění jejich plné odpovědnosti. Bude připraven ambiciózní
a realistický plán provádění, o němž se bude jednat a rozhodovat na zasedání Rady pro
zahraniční věci (včetně jejího složení pro obranu), které se bude konat v listopadu roku 2016,
a na zasedání Evropské rady konajícím se v prosinci roku 2016. Rada by měla uvést
dohodnutou úroveň ambicí v civilní a vojenské oblasti a konkrétní opatření, k nimž by mohly
patřit priority rozvoje schopností a prohlubování spolupráce, jež posílí důvěryhodnost EU
v oblasti bezpečnosti a obrany a zajistí akceschopnější civilní a vojenskou SBOP. Rada vítá
pokračující práci Komise na evropském obranném akčním plánu, který navrhne nástroje na
podporu priorit, jež je třeba dohodnout. To by mělo přispět k zajištění schopnosti evropské
technologické a průmyslové základny obrany náležitě uspokojovat současné a budoucí
potřeby Evropy v oblasti bezpečnosti a mohlo by to v tomto ohledu posílit její strategickou
nezávislost a schopnost společného postupu s partnery. Rada připomíná, že tyto snahy by
měly být inkluzivní a měly by přinášet rovné příležitosti pro obranný průmysl v EU, měly by
být vyvážené a v plném souladu s právem EU. Urychleně a doplňkovým způsobem je třeba
rovněž pokročit v provádění společného prohlášení, které podepsali vedoucí představitelé
orgánů EU a NATO ve Varšavě, při plném respektování rozhodovací samostatnosti obou
organizací a na základě inkluzivnosti.

7.

Rada vítá rozhodnutí vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise předložit první roční
zprávu o provádění globální strategie EU v červnu roku 2017.
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