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Zasedání Evropské rady (21. a 22. března 2019)
– závěry

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.
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Závěry – 21. a 22. března 2019
I.

ZAMĚSTNANOST, RŮST A KONKURENCESCHOPNOST

1.

Evropská rada diskutovala o aktuální hospodářské situaci. 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 s cílem podpořit prostřednictvím investic a reforem růst a zaměstnanost.
Evropská rada potvrzuje také návrh doporučení Rady týkající se hospodářské politiky
eurozóny.

2.

Silná hospodářská základna má zásadní význam pro prosperitu a konkurenceschopnost
Evropy a pro její úlohu na světové scéně. Tohoto cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím
integrovaného přístupu, který bude zaměřen na současné i nově se objevující globální,
technologické a bezpečnostní výzvy a výzvy v oblasti udržitelnosti a který propojí všechny
příslušné politiky a dimenze: hospodářskou a měnovou unii, kterou je zapotřebí prohloubit,
jednotný trh ve všech jeho rozměrech jako základní předpoklad růstu Unie; asertivní
průmyslovou politiku, jež EU umožní být i nadále průmyslovou velmocí; do budoucna
orientovanou digitální politiku odpovídající věku digitální transformace a nástupu ekonomiky
založené na datech; jakož i ambiciózní a důraznou obchodní politiku, jež zajistí spravedlivou
hospodářskou soutěž, reciprocitu a vzájemný přínos. Náležitou pozornost je třeba věnovat
zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky, rozvoji dovedností a sociální
dimenzi.

3.

Evropská rada za tímto účelem vyzývá EU a členské státy, aby vyvíjely činnost
v následujících oblastech:
–

jednotný trh by měl být dále prohlouben a posílen se zvláštním důrazem jednak
na rozvoj ekonomiky založené na službách, jednak na začleňování digitálních služeb;
musejí být odstraněny zbývající neopodstatněné překážky, přičemž je třeba vycházet ze
sdělení Komise z listopadu roku 2018, a nesmí být vytvářeny překážky nové. Je třeba
učinit další kroky v zájmu prohloubení unie kapitálových trhů a energetické unie
a zajistit spravedlivé a účinné zdanění. Komise se vyzývá, aby do března roku 2020
v úzké spolupráci s členskými státy vypracovala dlouhodobý akční plán pro lepší
provádění a vymáhání pravidel týkajících se jednotného trhu;
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vzhledem k významu globálně integrované, udržitelné a konkurenceschopné
průmyslové základny se Komise vyzývá, aby do konce roku 2019 předložila
dlouhodobou vizi průmyslové budoucnosti EU spolu s konkrétními opatřeními k její
realizaci. Tato vize by se měla zabývat výzvami, jimž evropský průmysl čelí, a měly by
v ní být zohledněny všechny příslušné oblasti politik;

–

EU musí dále pokročit při rozvíjení konkurenceschopné, bezpečné, inkluzivní a etické
digitální ekonomiky se špičkovou konektivitou. Zvláštní důraz je třeba klást na přístup
k údajům a na jejich sdílení, používání a zabezpečení, jakož i na umělou inteligenci,
a to v prostředí důvěry. Evropská rada se zájmem očekává doporučení Komise ohledně
jednotného přístupu k bezpečnosti sítí 5G;

–

má-li si EU zachovat globální konkurenceschopnost v klíčových technologiích
a strategických hodnotových řetězcích, musí podporovat větší podstupování rizik
a posílit investice do výzkumu a inovací. Je třeba přijmout opatření zaměřená na další
podporu Evropské rady pro inovace a na usnadnění realizace významných projektů
společného evropského zájmu a současně zajistit rovné podmínky, jakož i regulační
prostředí a rámec státní podpory, jež jsou příznivé pro inovace;

–

v souladu s dlouhodobými strategickými zájmy Unie by měla být zajištěna spravedlivá
hospodářská soutěž v rámci jednotného trhu i v celosvětovém měřítku, a to jak v zájmu
ochrany spotřebitele, tak i za účelem podpory hospodářského růstu
a konkurenceschopnosti. Evropský rámec pro hospodářskou soutěž budeme nadále
aktualizovat s ohledem na nový technologický vývoj a vývoj na světovém trhu. Komise
má v úmyslu do konce roku navrhnout, jak vyplnit mezery v právu EU s cílem plně se
vyrovnat s deformačními účinky plynoucími ze situací se zahraničním státním
vlastníkem a ze zahraničního financování prostřednictvím státní podpory na jednotném
trhu;
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EU by se měla i nadále zasazovat o ambiciózní a vyváženou agendu v oblasti volného
obchodu tím, že bude uzavírat nové dohody o volném obchodu, podporovat hodnoty
a normy EU a zajišťovat rovné podmínky. Evropská rada znovu potvrzuje, že je
odhodlána prosazovat otevřený mnohostranný obchodní systém založený na pravidlech,
v němž ústřední úlohu plní modernizovaná Světová obchodní organizace (WTO),
a stavět se proti všem formám protekcionismu a narušování hospodářské soutěže.
Evropská rada vyzývá k tomu, aby byly učiněny nezbytné kroky za účelem rychlého
provádění všech prvků společného prohlášení USA–EU ze dne 25. července 2018;

–

EU musí také chránit své zájmy s ohledem na nekalé praktiky třetích zemí, přičemž by
v tomto směru měla v plné míře využívat nástrojů na ochranu obchodu a svých pravidel
zadávání veřejných zakázek a rovněž zajistit, aby ve vztahu k třetím zemím měla
v oblasti zadávání veřejných zakázek účinnou reciprocitu. Evropská rada vyzývá
k obnovení diskusí o unijním nástroji pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek;

–

nový evropský rámec pro prověřování zahraničních investic členským státům umožní
řešit otázku investic, které ohrožují bezpečnost nebo veřejný pořádek.

4.

V březnu roku 2020 se bude Evropská rada na základě komplexního příspěvku Komise
celkově zabývat otázkou posílení hospodářské základny EU.

II.

ZMĚNA KLIMATU

5.

Evropská rada:
–

opětovně potvrzuje, že je odhodlána naplňovat Pařížskou dohodu, a uznává, že
s ohledem na nejnovější dostupné vědecké poznatky, zejména pak na zvláštní zprávu
Mezivládního panelu pro změnu klimatu o dopadech globálního oteplení o 1,5 °C ve
srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí, je třeba celosvětové úsilí v boji proti
změně klimatu zintenzivnit;
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zdůrazňuje, že je důležité, aby EU do roku 2020 předložila ambiciózní dlouhodobou
strategii, která bude v souladu s Pařížskou dohodou usilovat o neutralitu z hlediska
klimatu a současně zohledňovat specifické situace členských států a otázku
konkurenceschopnosti evropského průmyslu;

–

vyzývá ke včasné finalizaci vnitrostátních dlouhodobých strategií;

–

uznává, že naplňování cíle Pařížské dohody nabízí významné příležitosti a potenciál pro
hospodářský růst, nová pracovní místa a technologický rozvoj, jakož i pro posílení
konkurenceschopnosti Evropy, přičemž těchto příležitostí je třeba využít a současně
zajistit spravedlivý a sociálně vyvážený přechod pro všechny;

–

vyzývá Radu, aby před další diskusí, která by v Evropské radě měla proběhnout
v červnu roku 2019, zintenzivnila práci na dlouhodobé strategii pro oblast klimatu.

III. VNĚJŠÍ VZTAHY
6.

Evropská rada se věnovala přípravě summitu EU–Čína, který se uskuteční dne 9. dubna 2019.
Vedla diskusi o celkových vztazích s Čínou v globálním kontextu.

7.

Uplynulo pět let od protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu Ruskem a EU je i nadále
odhodlána zasazovat se o svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny. EU opětovně potvrzuje,
že tento akt porušení mezinárodního práva, který zůstává přímým ohrožením mezinárodní
bezpečnosti, neuznává a nadále odsuzuje. EU je rozhodnuta pokračovat v uplatňování své
politiky neuznání.

8.

Evropská rada vyjadřuje hluboké politování nad ztrátami na životech a zkázou způsobenou
tropickou cyklonou Idai v Mozambiku, Malawi a Zimbabwe. Evropská rada uvítala odezvu
na tuto mimořádnou událost, kterou již Evropská unie a její členské státy poskytly, a vyjádřila
ochotu dotčené země nadále podporovat při poskytování naléhavé humanitární pomoci
postiženému obyvatelstvu.
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IV.

ZAJIŠTĚNÍ SVOBODNÝCH A SPRAVEDLIVÝCH VOLEB A BOJ PROTI
DEZINFORMACÍM

9.

Pokud jde o řešení vnitřních i vnějších aspektů dezinformací a o zajištění ochrany evropských
i vnitrostátních voleb v celé EU, Evropská rada vítá významnou práci uskutečněnou
v uplynulých měsících a vyzývá v tomto směru k dalšímu posílení koordinovaného úsilí.
V uvedeném kontextu plní klíčovou úlohu sdílení informací, a nedávné zavedení systému
rychlého varování je proto důležitým krokem vpřed. Evropská rada naléhavě vyzývá
soukromé subjekty, jako jsou online platformy a sociální sítě, aby v plném rozsahu
uplatňovaly kodex zásad a zajistily vyšší standardy odpovědnosti a transparentnosti. Vyzývá
k soustavnému a koordinovanému úsilí v zájmu ochrany demokratických systémů Unie
a za účelem boje proti bezprostředním i dlouhodobým hrozbám, které dezinformace
představují, přičemž toto úsilí je nedílnou součástí posilování odolnosti EU vůči hybridním
hrozbám. Evropská rada se k této otázce vrátí na červnovém zasedání, a to na základě zprávy
o poznatcích, kterou vypracuje předsednictví ve spolupráci s Komisí a vysokou
představitelkou, s cílem přispět k formulování naší dlouhodobé reakce.
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