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Závěry – 24. a 25. března 2022
V Evropské radě proběhla výměna názorů s prezidentem Spojených států k transatlantické
spolupráci v souvislosti s vojenskou agresí Ruska vůči Ukrajině.
*
*

I.

*

VOJENSKÁ AGRESE RUSKA VŮČI UKRAJINĚ
1.

Ruská agresivní válka proti Ukrajině hrubě porušuje mezinárodní právo a způsobuje
obrovské ztráty na životech a bezpočet zranění mezi civilisty. Útoky Ruska směřují na
civilní obyvatelstvo a na civilní objekty včetně nemocnic, zdravotnických zařízení, škol
a krytů. Tyto válečné zločiny musí okamžitě skončit. Odpovědné osoby i ti, kteří jim
napomáhají, budou pohnáni k odpovědnosti v souladu s mezinárodním právem. Je
nepřijatelné, že ruské vojenské síly obléhají Mariupol a další ukrajinská města a že
znemožňují přístup pro poskytování humanitární pomoci. Ruské síly musejí neprodleně
zajistit bezpečné cesty do dalších částí Ukrajiny a umožnit, aby do Mariupolu i dalších
obléhaných měst proudila humanitární pomoc.

2.

Evropská rada důrazně vyzývá Rusko, aby civilistům, kteří uvázli ve všech dalších
válečných zónách, bezodkladně zaručilo bezpečný průchod do jimi zvoleného cílového
místa, aby okamžitě propustilo všechny rukojmí, zajistilo nepřetržitý přístup pro
poskytování humanitární pomoci a vytvořilo humanitární koridory. Rovněž na Rusko
naléhavě apeluje, aby plně dodržovalo své závazky vyplývající z mezinárodního práva,
včetně mezinárodního humanitárního práva, a splnilo nedávný příkaz Mezinárodního
soudního dvora.

3.

Evropská rada požaduje, aby Rusko okamžitě zastavilo vojenskou agresi na území
Ukrajiny, ihned a bezpodmínečně stáhlo veškeré ozbrojené síly a vojenské vybavení
z celého území Ukrajiny a plně respektovalo územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic.
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4.

Evropská unie stojí za Ukrajinou a jejími obyvateli a Evropská rada znovu potvrzuje
Versailleské prohlášení a uznává evropské ambice a evropskou volbu Ukrajiny, jak je
uvedeno v dohodě o přidružení. Evropská rada opětovně vybízí Komisi, aby předložila
stanovisko v souladu s příslušnými ustanoveními Smluv. Evropská unie bude i nadále
poskytovat koordinovanou politickou, finanční, materiální a humanitární pomoc.
Evropská unie již přijala významné sankce, které mají obrovský dopad na Rusko
a Bělorusko, přičemž zůstává připravena odstranit nedostatky a zaměřit se na existující
i potenciální případy obcházení, jakož i urychleně přikročit k dalším koordinovaným
důrazným sankcím vůči Rusku i Bělorusku, jimiž Rusku účinně znemožní v agresi
pokračovat. Evropská rada vyzývá všechny země, aby se k těmto sankcím připojily.
Veškeré pokusy sankce obcházet nebo Rusku napomáhat jinými způsoby musí být
zastaveny.

5.

Vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině přinutila miliony lidí opustit své domovy. Mnoho
z nich nalezlo útočiště a bezpečí v Evropské unii za pomoci mechanismu dočasné
ochrany. Mimořádné pozornosti by se mělo dostat potřebám nejzranitelnějších osob
a opatřením, jejichž cílem je předcházet obchodování s lidmi a odhalovat jej. Evropská
rada vzdává hold všem občanům, organizacím a vládám v celé Evropě, kteří lidem
prchajícím před touto hrůznou válkou projevují solidaritu.

6.

Tato krize představuje značnou výzvu pro infrastrukturu a veřejné služby hostitelských
států, zejména na hranicích s Ukrajinou. Evropská rada oceňuje veškeré úsilí, které již
bylo vynaloženo s cílem přijmout uprchlíky, kteří utíkají před válkou na Ukrajině,
vyzývá všechny členské státy, aby ve svém úsilí v duchu jednoty a solidarity vytrvaly
a zintenzivnily jej, a vybízí Komisi, aby učinila všechny nezbytné kroky, které toto úsilí
usnadní. Vyzývá rovněž k urychlenému dokončení práce na nedávných návrzích
Komise na podporu členských států, aby bylo pro uprchlíky a jejich hostitele zajištěno
rychlé uvolnění finančních prostředků EU, a vybízí Komisi, aby pracovala na dalších
návrzích, jež v této souvislosti podporu EU posílí. Vyzývá členské státy, aby
s podporou Komise vypracovaly pohotovostní plány, které by řešily také střednědobé
a dlouhodobé potřeby.
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7.

Evropská unie je odhodlána zajistit plynulé a nepřetržité dodávky elektřiny a plynu na
Ukrajinu. Pozoruhodným úspěchem je nedávná synchronizace ukrajinských
a moldavských rozvodných sítí se sítěmi EU. Je tak zřejmé, že budeme propojeni
i v budoucnu. Je třeba zajistit bezpečnost ukrajinských jaderných zařízení, a to i za
podpory Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

8.

S ohledem na škody a nesmírné ztráty, které na Ukrajině ruská vojenská agrese
způsobuje, je Evropská unie odhodlána poskytnout ukrajinské vládě podporu k pokrytí
jejích bezprostředních potřeb a po ukončení ruské agrese rovněž k obnově demokratické
Ukrajiny. Evropská rada proto souhlasí se zřízením Svěřenského fondu solidarity pro
Ukrajinu, vybízí mezinárodní partnery, aby se zapojili, a vyzývá k bezodkladnému
zahájení příprav. Vybízí Komisi, aby Ukrajině i nadále poskytovala technickou pomoc,
a podpořila ji tak v provádění nezbytných reforem.

9.

Evropská rada vyzývá k tomu, aby byla v pravý čas uspořádána mezinárodní konference
s cílem získat finanční prostředky v rámci Svěřenského fondu solidarity pro Ukrajinu.

10.

Evropská rada rovněž opětovně potvrzuje, že je odhodlána stát za Moldavskou
republikou a jejími obyvateli.

II.

BEZPEČNOST A OBRANA
11.

Se zřetelem k agendě z Versailles uspořádala Evropská rada strategickou rozpravu
věnovanou bezpečnosti a obraně, při níž zohlednila novou bezpečnostní situaci
v Evropě, která v jejím strategickém prostředí představuje značnou změnu.

12.

Evropská rada potvrzuje Strategický kompas, jenž poskytuje strategické pokyny na
nadcházející desetiletí a vymezuje ucelený soubor opatření, přístupy a prostředky, jakož
i jasné cíle, které jsou pro tento nový impuls nezbytné, a to konkrétně tím, že:
a)
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b)

zaručuje naše zájmy a chrání naše občany posílením schopnosti Evropské unie
předvídat a zmírňovat hrozby;

c)

stimuluje investice a inovace za účelem společného rozvoje nezbytných
schopností a technologií;

d)

prohlubuje spolupráci s partnery v zájmu dosažení společných cílů.

Evropská rada vyzývá Radu, aby bezodkladně pokročila v práci na provádění
Strategického kompasu podle harmonogramu, který je v něm obsažen.
13.

Evropská rada se zájmem očekává analýzu nedostatečných investic do obrany, kterou
má do poloviny května vypracovat Komise v koordinaci s Evropskou obrannou
agenturou, a návrhy týkající se veškerých dalších iniciativ nezbytných k posílení
evropské obranné průmyslové a technologické základny. Tímto bude podpořeno úsilí
věnované posilování odolnosti a zvyšování bezpečnostní a obranné kapacity Evropské
unie prostřednictvím rozsáhlejších a kvalitnějších investic se zaměřením na zjištěné
strategické nedostatky. Evropská rada vyzývá Radu, aby pokročila v práci na nedávno
předložených návrzích Komise.

14.

Za účelem posílení obranných schopností Evropské unie a členských států je třeba plně
využít potenciál finančních nástrojů a iniciativ Evropské unie, zejména pak Evropského
obranného fondu a stálé strukturované spolupráce, plánu rozvoje schopností
a koordinovaného každoročního přezkumu v oblasti obrany. Kromě toho je zapotřebí do
konce roku 2022 přijmout opatření s cílem podpořit a dále zpřístupnit soukromé
financování obranného průmyslu, mimo jiné optimálním využitím možností nabízených
Evropskou investiční bankou. Evropská rada bude provádění Strategického kompasu

a pokrok v oblasti bezpečnosti a obrany pravidelně posuzovat a v případě potřeby
poskytne další pokyny.
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III. ENERGETIKA
15.

Evropská unie co nejdříve postupně ukončí závislost na dovozu ruského plynu, ropy
a uhlí, jak je uvedeno ve Versailleském prohlášení. Evropská rada tudíž se zájmem
očekává komplexní ambiciózní plán, který Komise za tímto účelem vypracuje v úzké
koordinaci s členskými státy a předloží do konce května 2022. Bude přihlédnuto
k situaci jednotlivých členských států a jejich skladbě zdrojů energie.

16.

Občané i podniky čelí stupňujícím se negativním dopadům trvale vysokých cen energií,
přičemž vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině situaci ještě více zhoršuje. Evropská rada
jednala o otázce, jak poskytnout další pomoc nejzranitelnějším spotřebitelům a jak
v krátkodobém horizontu podpořit evropské podniky.
Evropská rada:
a)

vyzývá členské státy a Komisi, aby nadále co nejlépe využívaly soubor nástrojů,
včetně nového dočasného krizového rámce pro státní podporu, jakožto časově
omezeného odchýlení od současného stavu. Jak navrhuje Komise, vhodným
zdrojem vnitrostátního financování může být dočasné zdanění neočekávaných
zisků nebo související regulační zásahy;

b)

pověřuje Radu a Komisi, aby neprodleně oslovila subjekty z odvětví energetiky
a projednala, zda a jak by krátkodobé varianty navrhované Komisí (přímá podpora
spotřebitelů prostřednictvím poukázek, daňových úlev nebo „modelu agregátora /
jediného kupujícího“, státní podpora, zdanění (spotřební daně a DPH), cenové
stropy, regulační opatření, jako jsou rozdílové smlouvy) přispěly k omezení
nárůstu ceny plynu a řešení situace, kdy se jeho cena promítne i na trzích
s elektřinou, s ohledem na situaci jednotlivých států;
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c)

vyzývá Komisi, aby předložila návrhy, které budou účinně řešit problém příliš
vysokých cen elektřiny a současně zachovají integritu jednotného trhu, pobídky
pro ekologickou transformaci a bezpečnost dodávek a zamezí nepřiměřeně
vysokým rozpočtovým nákladům.

V kontextu současných velmi vysokých cen elektřiny je Komise připravena okamžitě
posoudit slučitelnost dočasných nouzových opatření na trhu s elektřinou oznámených
členskými státy, mimo jiné na zmírnění dopadů cen fosilních paliv v oblasti výroby
elektřiny, s ustanoveními Smluv a nařízení 2019/943.
Při posuzování této slučitelnosti Komise prostřednictvím zrychleného postupu rovněž
zajistí splnění následujících podmínek: opatření snižují ceny na spotovém trhu
s elektřinou pro podniky a spotřebitele a nemají vliv na obchodní podmínky v míře, jež
by byla v rozporu se společným zájmem. Při tomto posuzování bude přihlédnuto
k dočasné povaze opatření a k úrovni propojitelnosti elektroenergetických soustav
s jednotným trhem s elektřinou.
17.

Evropská rada přezkoumala připravenost EU v bezprostřední budoucnosti a pověřila
Radu, aby posoudila návrhy Komise týkající se politiky EU v oblasti zásob plynu
a přitom náležitě zohlednila a zabývala se zájmy členských států s významnou
kapacitou v oblasti zásob plynu s cílem zajistit spravedlivou rovnováhu. Doplňování
zásob plynu v celé Unii je třeba zahájit co nejdříve při plném zohlednění vnitrostátních
opatření v oblasti připravenosti. Pokud jde o nadcházející zimní sezonu, členské státy
a Komise učiní tyto naléhavé kroky:
a)
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b)

budou spolupracovat na dobrovolném společném nákupu plynu, zkapalněného
zemního plynu a vodíku, přičemž budou společný politický a tržní vliv Evropské
unie a jejích členských států optimálně využívat k tomu, aby při jednáních dosáhly
snížení cen. Platforma pro společné nákupy bude otevřena rovněž zemím
západního Balkánu a třem přidruženým východním partnerům;

c)

dokončí a zlepší vzájemná propojení v rámci celé Evropské unie včetně plné
synchronizace rozvodných sítí;

d)
18.

budou usilovat o zajištění bezpečnosti dodávek pro všechny členské státy.

Energetické bezpečnosti a klimatické neutrality lze dosáhnout pouze v případě, že se
Evropská unie bude opírat o silný a plně propojený vnitřní trh s elektřinou a dobře
fungující trh s uhlíkem. Evropská rada jednala o otázce, jak pokročit v práci na
monitorování a optimalizaci jejich fungování. Vyzývá Komisi, aby do května 2022
učinila veškeré nezbytné kroky, a to i s ohledem na závěrečnou zprávu Agentury pro
spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a na závěrečnou zprávu
Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

19.

Evropská unie bude pokračovat v koordinaci s mezinárodními partnery s cílem zajistit
odpovídající dodávky a zmírnit nárůst cen energií.

IV.

HOSPODÁŘSKÉ OTÁZKY
20.

Evropská rada vyzývá k pokroku v práci na provádění Versailleského prohlášení
o vybudování otevřenější a pevnější hospodářské základny, zejména snížením naší
strategické závislosti v nejcitlivějších oblastech, jimiž jsou kritické suroviny,
polovodiče, zdraví, digitální oblast a potraviny, a prováděním ambiciózní a silné
obchodní politiky, jakož i podporou investic.
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21.

Třicet let po svém vytvoření je jednotný trh i nadále jedním z hlavních přínosů
Evropské unie z hlediska udržitelného růstu a tvorby pracovních míst a má klíčový
význam pro urychlení její ekologické a digitální transformace, jakož i pro posílení
odolnosti našich ekonomik. Je nutné zajistit fungování jednotného trhu i v době krize.
Aby bylo možné plně využít potenciál jednotného trhu ve prospěch evropských
spotřebitelů a přispět ke zvýšení produktivity a ke zlepšení konkurenceschopnosti
evropských podniků, vyzývá Evropská rada k:
a)

důslednému provádění a prosazování pravidel jednotného trhu a zajištění toho,
aby všechny společnosti dodržovaly harmonizované normy EU a pravidla
hospodářské soutěže;

b)

provádění průmyslové strategie a strategie pro malé a střední podniky;

c)

dokončení jednotného trhu, obzvláště pokud jde o digitální oblast a služby;

d)

pozornému sledování problematických aspektů a předcházení jejich vzniku, jakož
i k odstranění zbývajících neopodstatněných překážek a administrativní zátěže
a k zabránění vzniku nových překážek a nové zátěže;

e)

lepšímu propojení ekosystémů napříč členskými státy a k zabezpečení
a diverzifikaci dodavatelských řetězců;

f)

zachování stavu, kdy Evropská unie na mezinárodní úrovni působí jako vzor při
určování norem.

22.

Evropská rada vedla výměnu názorů na nedávný hospodářský vývoj. Potvrzuje politické
priority uvedené v roční analýze udržitelného růstu a vyzývá členské státy, aby tyto
oblasti zohlednily ve svých národních programech reforem a v programech stability
nebo konvergenčních programech. Potvrzuje také návrh doporučení Rady týkajícího se
hospodářské politiky eurozóny.
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23.

Evropská rada vyzývá Radu, aby s přihlédnutím ke konkrétní situaci všech členských
států pokročila v práci na sdělení Komise o rostoucích cenách potravin a o globálním
potravinovém zabezpečení, které stanoví jak krátkodobá opatření k řešení cenové
dostupnosti potravin v Evropské unii a pomoc zemědělcům, kteří se potýkají
s vysokými vstupními náklady, tak střednědobá opatření na podporu přechodu na
udržitelný potravinový systém.

24.

Evropská rada vyzývá Komisi, aby v koordinaci s mezinárodními partnery prioritně
pracovala na globálním zabezpečení potravin a jejich cenové dostupnosti, zejména
v podobě podpory potravinového zabezpečení a zemědělství na Ukrajině
a v nejzranitelnějších a nejvíce ohrožených třetích zemích. To bude hlavním cílem
iniciativy FARM (mise pro odolnost v oblasti potravin a zemědělství). Tato
mnohostranná práce by měla zajistit účinné fungování trhů a podpořit místní produkci
v zájmu snížení rizika nedostatku potravin. Je třeba zachovat integritu potravinových
řetězců.

V.

COVID-19
25.

Evropská rada přezkoumala koordinační úsilí v reakci na pandemii covidu-19.

26.

Zhodnotila pokrok, jehož bylo dosaženo při rozvíjení mezinárodní spolupráce zaměřené
na globální řízení v oblasti zdraví a na otázky solidarity, mimo jiné prostřednictvím
lepšího zavádění očkovacích látek a práce na budoucím nástroji pro lepší předcházení
pandemiím a připravenost a reakci na ně, která probíhá pod záštitou Světové
zdravotnické organizace. Vítá rovněž pokrok, jehož bylo dosaženo v rámci Světové
obchodní organizace v otázce práv duševního vlastnictví.
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VI.

VNĚJŠÍ VZTAHY
27.

Evropská rada se věnovala přípravě summitu EU–Čína, který se uskuteční dne
1. dubna 2022. Vedla diskusi o vztazích s Čínou v novém globálním kontextu, zejména
v souvislosti s vojenskou agresí Ruska vůči Ukrajině.

28.

Evropská rada jednala o vleklé politické krizi v Bosně a Hercegovině. Evropská unie
znovu připomíná svůj závazek ohledně evropské perspektivy Bosny a Hercegoviny
a západního Balkánu. Je nutné, aby vedoucí představitelé v Bosně a Hercegovině
ukázali, že jsou pevně odhodláni urychleně dokončit ústavní a volební reformu, která je
nezbytně nutná pro stabilitu a plné fungování země, jakož i podpořit všechny další
prioritní reformy uvedené ve stanovisku Komise k získání statutu kandidáta. Evropská
unie je připravena nadále v tomto směru spolupracovat na nejvyšší úrovni.

VII. DALŠÍ KROKY
29.

Evropská rada se bude všemi uvedenými otázkami znovu zabývat na mimořádném
zasedání.

VIII. DALŠÍ BODY
30.

Evropská rada opětovně zvolila pana Charlese MICHELA předsedou Evropské rady na
období od 1. června 2022 do 30. listopadu 2024.

31.

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 Charles MICHEL opětovně jmenuje předsedou eurosummitu na
období od 1. června 2022 do 30. listopadu 2024.
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