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Pošiljamo vam sklepe, ki jih je Evropski svet sprejel na navedenem zasedanju.
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Evropski svet se je poklonil spominu na nekdanjega francoskega predsednika Valéryja Giscarda
d’Estainga, ki je preminil 2. decembra 2020. Valéry Giscard d’Estaing je bil gonilna sila
evropskega projekta in je imel ključno vlogo pri oblikovanju Evropskega sveta.

I.

VFO/NGEU

1.

Evropski svet opozarja, da so Evropska unija, njene države članice in njene institucije brez
izjeme zavezane spodbujanju in spoštovanju vrednot, na katerih temelji Unija, vključno z
načelom pravne države, kot je določeno v Pogodbah. Obenem opozarja, da člen 7 PEU določa
postopek za obravnavanje kršitev vrednot Unije iz člena 2 PEU.

2.

Da bi našli obojestransko zadovoljivo rešitev in obravnavali pomisleke, izražene v zvezi z
osnutkom uredbe o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije, predvsem kar
zadeva način, kako se bo ta uredba uporabljala, Evropski svet poudarja, da je treba uredbo
uporabljati ob polnem spoštovanju člena 4(2) PEU, zlasti nacionalnih identitet posameznih
držav članic, ki so neločljivo povezane z njihovimi temeljnimi političnimi in ustavnimi
strukturami, načela prenosa pristojnosti ter načel objektivnosti, nediskriminacije in enake
obravnave držav članic.
Evropski svet soglaša z naslednjim:
a)

cilj uredbe o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije je zaščititi
proračun Unije, vključno z Next Generation EU, njegovo dobro finančno poslovodenje
in finančne interese Unije. Proračun Unije, vključno z Next Generation EU, je treba
zaščititi pred vsakovrstno goljufijo, korupcijo in navzkrižjem interesov.

b)

Mehanizem pogojenosti iz uredbe se bo uporabljal objektivno, pošteno, nepristransko in
na podlagi dejstev, pri tem pa bodo zagotovljeni dolžno postopanje, nediskriminacija in
enaka obravnava držav članic.
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c)

Za zagotovitev spoštovanja teh načel namerava Komisija oblikovati in sprejeti smernice
o tem, kako bo uporabljala uredbo, vključno z metodologijo za izvedbo njene ocene.
Takšne smernice bodo oblikovane v tesnem posvetovanju z državami članicami. Če bo
v zvezi z uredbo vložena ničnostna tožba, bodo smernice dokončno oblikovane šele po
sodbi Sodišča, zato da bodo vključevale vse, iz takšne sodbe izhajajoče relevantne
elemente. Predsednica Komisije bo Evropski svet izčrpno obveščala. Dokler pa takšne
smernice ne bodo dokončno oblikovane, Komisija ne bo predlagala ukrepov na podlagi
uredbe.

d)

Pri uporabi mehanizma bo upoštevan njegov subsidiarni značaj. Ukrepi v okviru
mehanizma bodo prišli v poštev samo, če drugi postopki, določeni v pravu Unije, med
drugim v sklopu uredbe o skupnih določbah, finančne uredbe ali postopkov za
ugotavljanje kršitev na podlagi Pogodbe, ne bi omogočali učinkovitejše zaščite
proračuna Unije.

e)

Ukrepi v okviru mehanizma bodo morali biti sorazmerni z učinkom, ki ga bo kršitev
načela pravne države imela na dobro finančno poslovodenje proračuna Unije ali na
finančne interese Unije, vzročna zveza med takimi kršitvami in negativnimi posledicami
za finančne interese Unije pa bo morala biti dovolj neposredna in ustrezno potrjena.
Zgolj ugotovitev, da je prišlo do kršitve načela pravne države, ne zadostuje za sprožitev
mehanizma.

f)

Sprožilne dejavnike, določene v uredbi, je treba tolmačiti in uporabljati kot zaključen
seznam homogenih elementov in ne smejo vključevati dejavnikov ali dogodkov
drugačne narave. Uredba se ne nanaša na splošne pomanjkljivosti.

g)

Pred vsakim uradnim začetkom postopka bo opravljen temeljit dialog z zadevno državo
članico, da se ji omogoči ureditev situacije.
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h)

Komisija bo v celoti odgovorna za to, da samostojno presodi, ali obstajajo pogoji za
sprejetje ukrepov, in sicer ne glede na to, ali se bo zanašala na lastne informacije ali na
informacije tretjih strani. V celoti bo odgovorna za točnost in relevantnost informacij in
ugotovitev, s katerimi bo utemeljila svojo presojo. Kadar se bodo takšne informacije in
ugotovitve, ne glede na njihov izvor, uporabile za namene uredbe, bo Komisija
zagotovila, da bosta njihova relevantnost in uporaba določeni izključno v luči cilja
uredbe, tj. zaščite finančnih interesov Unije.

i)

Ukrepi, sprejeti v okviru mehanizma, bodo na pobudo zadevne države članice ali
Komisije brez odlašanja pregledani najpozneje eno leto po njihovem sprejetju na ravni
Sveta. Če se Komisija odloči, da ne bo predložila predloga za odpravo ukrepov, bo
navedla razloge za svojo odločitev in jih predstavila v okviru seje Sveta.

j)

Če zadevna država članica predloži prošnjo v skladu z uvodno izjavo 26 uredbe,
predsednik Evropskega sveta uvrsti zadevno točko na dnevni red zasedanja Evropskega
sveta. Evropski svet bo o zadevi skušal oblikovati skupno stališče.

k)

Pogajanja o uredbi so bila sestavni del novega proračunskega cikla, zato se bo
uporabljala od 1. januarja 2021, ukrepi pa se bodo uporabljali samo v zvezi s
proračunskimi obveznostmi, ki bodo prevzete v okviru novega večletnega finančnega
okvira, vključno z Next Generation EU.

3.

Evropski svet pozdravlja namero Komisije, da bo dala izjavo, ki bo, ko bo Svet odločal o
uredbi, vključena v njegov zapisnik in v kateri se bo Komisija zavezala, da bo pri uporabi
uredbe upoštevala elemente iz odstavka 2 zgoraj, ki spadajo v okvir njenih pristojnosti.
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4.

Evropski svet se strinja, da elementi iz odstavkov 1 do 3 zgoraj pomenijo ustrezen in trajen
odgovor na izražene pomisleke, pri čemer to ne vpliva na pravice držav članic po členu 263
PDEU. Glede na navedeno poziva Evropski parlament in Svet, naj nemudoma storita, kar je
potrebno za sprejetje celotnega svežnja zadevnih instrumentov, vključno z uredbo o
večletnem finančnem okviru in sklepom o virih lastnih sredstev. Države članice bodo storile
vse, kar je v njihovi moči, da bi sklep o virih lastnih sredstev odobrile v skladu s svojimi
ustavnimi zahtevami, zato da bi ta lahko začel veljati čim prej.

II.

COVID-19

5.

Evropski svet pozdravlja nedavne spodbudne najave v zvezi z razvojem učinkovitih cepiv
proti COVID-19 in dejstvo, da je Komisija sklenila vnaprejšnje dogovore o nabavi.

6.

Vendar pa prihod cepiv še ne pomeni, da je pandemije konec. Čeprav začenjajo znatna
prizadevanja vseh dajati rezultate, so epidemiološke razmere v Evropi še vedno zaskrbljujoče.
Zato se moramo še naprej truditi, da bi preprečili širjenje virusa in tako onemogočili nove
valove okužb.

7.

Evropski svet pozdravlja usklajevanje dosedanjih prizadevanj na ravni EU in se zavezuje, da
ga bo še okrepil, zlasti v okviru priprav na postopno odpravljanje omejitev in ponovno
vzpostavitev normalnih pogojev za potovanja, tudi čezmejni turizem, ko bodo zdravstvene
razmere to dopuščale. Strinja se, da je treba okrepiti izmenjavo izkušenj in načrtov za
prihodnost. Na podlagi dela, opravljenega v zadnjih tednih, poziva Komisijo, naj predstavi
predlog priporočila Sveta o skupnem okviru za hitre antigenske teste in za vzajemno
priznavanje rezultatov testov. Prav tako bi bilo treba oblikovati usklajen pristop glede potrdil
o cepljenju.
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8.

Evropski svet poudarja, da so za pravočasno uvedbo in distribucijo cepiv potrebne priprave,
med drugim je treba oblikovati nacionalne strategije cepljenja, da bi zagotovili, da bodo
cepiva dovolj hitro in na usklajen način dostopna ljudem v EU. Zagotoviti je treba jasne, na
dejstvih temelječe informacije o cepivih in se boriti proti dezinformacijam.

9.

Cepljenje bi moralo veljati za globalno javno dobrino. EU si bo tudi v prihodnje prizadevala
prispevati k mednarodnemu odzivanju na pandemijo, med drugim v okviru instrumenta
COVAX, ki bo vsem zagotavljal cenovno ugoden in pravičen dostop do cepiv.

10.

Evropski svet poudarja, da si je treba še naprej prizadevati za povečanje odpornosti na
področju zdravja, med drugim z nadaljevanjem dela v zvezi s predlogi za zdravstveno unijo in
polnim izkoriščanjem potenciala zdravstvenih podatkov v Evropi.

11.

Z namenom boljšega predvidevanja in obvladovanja potencialnih prihodnjih pandemij se bo
EU, upoštevaje trenutne evalvacije, tudi Mednarodnega zdravstvenega pravilnika, na različne
načine zavzemala za okrepitev mednarodnega sodelovanja, tudi z morebitno mednarodno
pogodbo o obvladovanju pandemij v okviru Svetovne zdravstvene organizacije, ki je v samem
središču mednarodnega sodelovanja v zdravstvenih zadevah.

III. PODNEBNE SPREMEMBE
12.

Da bi EU skladno s cilji Pariškega sporazuma do leta 2050 postala podnebno nevtralna, mora
povečati ambicije za prihodnje desetletje ter posodobiti okvir podnebne in energetske politike.
V ta namen Evropski svet potrjuje zavezujoč cilj, da EU do leta 2030 doseže najmanj 55odstotno domače neto zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990.
Sozakonodajalca poziva, naj novi cilj vključita v predlog za evropska podnebna pravila in ta
predlog tudi hitro sprejmeta.
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13.

Svoje podnebne ambicije bomo povečali na način, ki bo spodbujal trajnostno gospodarsko
rast, ustvarjal delovna mesta, državljanom in državljankam EU zagotavljal zdravstvene in
okoljske koristi, s promocijo inovacij na področju zelenih tehnologij pa prispeval k dolgoročni
konkurenčnosti gospodarstva EU v svetu.

14.

EU bo navedeni cilj s skupnimi močmi uresničevala na stroškovno najučinkovitejši način. Pri
teh prizadevanjih bodo sodelovale vse države članice, pri čemer bosta upoštevana vidika
pravičnosti in solidarnosti in nihče ne bo prezrt. Novi cilj za leto 2030 je treba doseči tako, da
se ohrani konkurenčnost EU ter upoštevajo različna izhodišča držav članic in specifične
nacionalne okoliščine ter potencial za zmanjšanje emisij, vključno otoških držav članic in
otokov, pa tudi dosedanja prizadevanja. Evropski svet priznava, da je treba zagotoviti
medsebojne povezave, energetsko varnost za vse države članice ter energijo po ceni, ki bo
dostopna za gospodinjstva in podjetja, ter spoštovati pravico držav članic, da same odločajo o
svoji mešanici energijskih virov in izberejo najustreznejše tehnologije, vključno s prehodnimi
tehnologijami, kot je plin, da bi skupaj uresničili podnebni cilj za leto 2030.

15.

Mobilizirati je treba javna finančna sredstva in zasebni kapital, da bi zadostili znatnim
naložbenim potrebam, ki izhajajo iz teh povečanih ambicij. Gospodarski odziv na
koronavirusno krizo nudi priložnost za pospešitev trajnostne preobrazbe in modernizacije
naših gospodarstev ter za pridobitev konkurenčne prednosti. Za uresničitev naših podnebnih
ambicij je treba čim bolje izkoristiti sveženj večletnega finančnega okvira (VFO)/Next
Generation EU (NGEU), vključno z mehanizmom za pravični prehod. Skladno z dogovorom,
doseženim julija 2020, bodo podnebni ukrepi vključeni v politike in programe, financirane v
okviru VFO/NGEU. Splošni podnebni cilj najmanj 30 % se bo uporabljal za skupni znesek
odhodkov iz VFO in NGEU, upoštevan pa bo pri ustreznih ciljih v sektorski zakonodaji.
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16.

EU bi morala spodbujati oblikovanje skupnih globalnih standardov za zeleno financiranje.
Evropski svet poziva Komisijo, naj najpozneje do junija 2021 predloži zakonodajni predlog za
standard EU za zelene obveznice. Obenem pozdravlja načrt podnebne banke za obdobje
2021–2025, ki ga je pripravila skupina EIB; slednja bo s tem načrtom prispevala k izpolnitvi
sprejete zaveze, da do leta 2030 podpre podnebne in okoljske naložbe v višini enega bilijona
EUR.

17.

Evropski svet poziva Komisijo, naj oceni, kako bi lahko vsi gospodarski sektorji najbolje
prispevali k cilju za leto 2030; obenem naj pripravi potrebne predloge in jim priloži
poglobljen pregled okoljskega, gospodarskega in družbenega vpliva na ravni držav članic, pri
tem pa upošteva nacionalne energetske in podnebne načrte ter pregleda obstoječe prožnosti.
Komisija naj ob upoštevanju načel iz odstavka 14 razmisli zlasti o:
–

preučitvi, kako utrditi sistem trgovanja z emisijami, predvsem politike oblikovanja cen
ogljika, ob hkratni ohranitvi celovitosti tega sistema ter ob upoštevanju nujnosti
obravnave pomislekov glede distribucije in energijske revščine;

–

predlaganju ukrepov, s katerimi bi energetsko intenzivnim panogam omogočili, da bi
razvijale in uporabljale inovativne in podnebno nevtralne tehnologije, hkrati pa
ohranjale svojo industrijsko konkurenčnost;

–

predlaganju mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah, s katerim bi na način, ki bi
bil skladen s STO, zagotovili okoljsko celovitost politik EU in preprečili selitev virov
CO2;

–

obravnavanju pomislekov, izraženih v zvezi z razporeditvijo prizadevanj, pravičnostjo
in stroškovno učinkovitostjo, gozdarstvom in rabo zemljišč ter povečanjem emisij in
zmanjšanjem ponorov v teh sektorjih zaradi negativnih posledic podnebnih sprememb.

18.

Problem neravnotežij, ker upravičenci do sklada za modernizacijo ne prejemajo prihodkov,
enakih stroškom, ki jih plačujejo naprave ETS v navedenih državah članicah, bo obravnavana
v sklopu prihodnje zakonodaje.

EUCO 22/20

7

SL

Sklepi – 10. in 11. december 2020
19.

Evropski svet bo zadevo še obravnaval in pravočasno, preden bo Komisija predložila
predloge, sprejel dodatne smernice. Ob tej priložnosti bo preučena tudi prihodnost uredbe o
porazdelitvi prizadevanj.

20.

Nacionalno določeni prispevek EU bo posodobljen skladno z novim zavezujočim ciljem in do
konca leta predložen sekretariatu UNFCCC. Evropski svet v pričakovanju COP 26 vnovič
poudarja, da je mednarodno sodelovanje ključnega pomena za uspešno spopadanje s
podnebnimi spremembami. Vse druge pogodbenice, zlasti večja gospodarstva, poziva, naj
tudi same predložijo ambiciozne cilje in politike. Poudarja, kako pomembno je odločno in
usklajeno ukrepanje v okviru dejavne evropske podnebne diplomacije.

21.

EU bo zagotovila, da bo trgovinsko politiko in trgovinske sporazume uskladila s svojimi
podnebnimi ambicijami.

22.

Evropski svet z zanimanjem pričakuje, da se bodo pred 15. zasedanjem Konference
pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, ki bo naslednje leto na Kitajskem, okrepila
mednarodna prizadevanja za zaščito biotske raznovrstnosti.

IV.

VARNOST

23.

Evropski svet odločno obsoja nedavne teroristične napade v Evropi. Družinam in prijateljem
žrtev izreka najgloblje sožalje ter izraža solidarnost z avstrijskim, nemškim in francoskim
ljudstvom. Poudarja, da je treba zagotavljati podporo žrtvam terorističnih dejanj in dosledno
izvajati ustrezne direktive EU. Proti radikalizaciji, terorizmu in nasilnemu ekstremizmu se
borimo skupaj. Ob teh napadih na temeljne pravice in svoboščine bo EU podpirala skupne
vrednote, na katerih temeljijo naše pluralistične družbe, in jih družno še naprej odločno
branila. Zato je pomembno, da se obstoječe odločitve v celoti udejanjijo. Evropski svet prav
tako pozdravlja, da je Komisija predstavila novo agendo EU za boj proti terorizmu, in poziva
k nadaljevanju dela na tem področju. Ponovno potrjuje vlogo koordinatorja EU za boj proti
terorizmu.

EUCO 22/20

8

SL

Sklepi – 10. in 11. december 2020
24.

Evropski svet obsoja vse oblike napadov na svobodo izražanja in veroizpovedi ali prepričanja,
vključno z antisemitizmom, rasizmom in ksenofobijo, ter poudarja pomen boja proti ščuvanju
k sovraštvu in nasilju ter nestrpnosti. Pozdravlja sprejetje izjave Sveta o vključevanju boja
proti antisemitizmu v vsa področja politike.

25.

Nujno je, da preprečujemo radikalizacijo in se zoperstavljamo ideologijam, ki vodijo v
terorizem in nasilni ekstremizem, tudi na spletu. Evropski svet poziva k:
–

okrepitvi boja proti nezakonitim spletnim vsebinam. V zvezi s tem z zanimanjem
pričakuje ambiciozen predlog Komisije za okrepitev odgovornosti spletnih platform v
sklopu akta o digitalnih storitvah;

–

hitremu sprejetju predloga o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin;

–

zagotavljanju, da sta versko izobraževanje in usposabljanje v skladu s temeljnimi
evropskimi pravicami in vrednotami, ter reševanju problema tujega vpliva na
nacionalne civilne in verske organizacije v obliki netransparentnega financiranja;

–

podpori pobudam za boljše razumevanje širjenja ekstremističnih ideologij. Okrepiti je
treba vseevropsko celovito izmenjavo znanstvenih spoznanj, raziskav in strokovnega
znanja.

26.

Organom kazenskega pregona in pravosodnim organom je nujno treba omogočiti, da tako na
spletu kot tudi zunaj njega izvajajo zakonita pooblastila za boj proti hudim kaznivim
dejanjem. Evropski svet poudarja, da je treba ob upoštevanju najnovejše sodne prakse Sodišča
Evropske unije ter ob doslednem spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin nadaljevati delo v
zvezi s hrambo podatkov, ki je potrebna za boj proti hudim kaznivim dejanjem.

27.

Za nadaljnjo podporo kazenskemu pregonu po vsej EU in pravilnemu delovanju
schengenskega območja bi bilo treba znatno pospešiti izvajanje dogovorjenih ukrepov ter
okrepiti policijsko in pravosodno sodelovanje in usklajevanje.
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28.

Evropski svet:
–

poziva države članice, naj si še bolj prizadevajo, da bi v celoti uporabljale evropske
podatkovne zbirke in informacijske sisteme, zlasti kar zadeva vnašanje v podatkovne
zbirke ustreznih podatkov o osebah, za katere posamezne države članice menijo, da
predstavljajo resno grožnjo zaradi terorizma ali nasilnega ekstremizma, vključno s
tujimi terorističnimi bojevniki;

–

poudarja, kako pomembno je zagotoviti, da se vse osebe, ki prečkajo zunanje meje
Unije, skladno z ustrezno zakonodajo EU preverijo v zadevnih podatkovnih zbirkah;

–

poziva sozakonodajalca, naj preučita predlog o okrepitvi mandata Europola, da bo lahko
hitro sprejet;

–

V.

poudarja splošni pomen vseh vidikov policijskega in pravosodnega sodelovanja.

ZUNANJI ODNOSI
Odnosi med EU in ZDA

29.

Po volitvah v Združenih državah Amerike je Evropski svet razpravljal o odnosih med EU in
ZDA. Poudaril je pomen močnega strateškega čezatlantskega partnerstva, temelječega na
skupnih interesih in vrednotah. To je zlasti pomembno zaradi potrebe po reševanju perečih
svetovnih izzivov. EU se veseli skupnega dela z Združenimi državami Amerike, zlasti za
utrditev globalnega odziva v boju proti pandemiji COVID-19, spopadanje s podnebnimi
spremembami, okrepitev gospodarskega okrevanja, sodelovanje pri digitalnih in tehnoloških
zadevah, krepitev medsebojne trgovine, reševanje trgovinskih sporov in reformo STO in za
spodbujanje multilateralizma ter miru in varnosti. Z novim predsednikom Združenih držav
Amerike smo pripravljeni razpravljati o skupnih prednostnih nalogah.
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Vzhodno Sredozemlje
30.

Evropski svet je glede na razmere v vzhodnem Sredozemlju ponovno obravnaval sklepe, ki
jih je v zvezi z odnosi med Evropsko unijo in Turčijo sprejel na zasedanju 1. in
2. oktobra 2020. Turčija je žal sprejemala enostranske ukrepe, izzivala in stopnjevala svojo
retoriko proti EU in njenim državam članicam ter proti evropskim voditeljem in voditeljicam.
Še vedno smo priča enostranskim in provokativnim dejanjem Turčije v vzhodnem
Sredozemlju, tudi v izključni ekonomski coni Cipra. Evropski svet je seznanjen s tem, da je
Turčija umaknila plovilo Oruç Reis, in vztraja, da je potrebna trajna umiritev razmer, da bi
omogočili čimprejšnjo vrnitev k neposrednim pripravljalnim pogovorom med Grčijo in
Turčijo ter nemoteno nadaljevanje teh pogovorov.

31.

Evropski svet ponovno potrjuje strateški interes EU, da s Turčijo vzpostavi na sodelovanju
temelječe in vzajemno koristne odnose. Če bo Turčija pokazala pripravljenost za spodbujanje
resničnega partnerstva z Unijo in njenimi državami članicami ter za premostitev razhajanj
prek dialoga in v skladu z mednarodnim pravom, bo ponudba za pozitivno agendo EU-Turčija
še veljavna. Tovrstna agenda bi lahko zajemala področji gospodarstva in trgovine, medosebne
stike, dialoge na visoki ravni in nadaljnje sodelovanje pri migracijskih vprašanjih. Evropski
svet poudarja, da je treba ohraniti odprte komunikacijske kanale med EU in Turčijo. EU bo
prav tako pripravljena še naprej zagotavljati finančno pomoč sirskim beguncem in
gostiteljskim skupnostim v Turčiji ter sodelovati pri odgovornem upravljanju migracijskih
tokov v vse države članice, pa tudi pri okrepitvi prizadevanj v boju proti mrežam tihotapcev z
migranti.

32.

Ob opozarjanju na sklepe Evropskega sveta z dne 1. in 2. oktobra 2020 je EU še vedno
zavezana zaščiti svojih interesov in interesov svojih držav članic ter ohranjanju regionalne
stabilnosti. Evropski svet v zvezi s tem:
–

poziva Svet, naj na podlagi svojega sklepa z dne 11. novembra 2019 o omejevalnih
ukrepih glede na nedovoljene dejavnosti vrtanja, ki jih Turčija izvaja v vzhodnem
Sredozemlju, sprejme dodatne uvrstitve na seznam;
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–

poziva visokega predstavnika in Komisijo, naj najpozneje do zasedanja marca 2021
Evropskemu svetu v obravnavo predložita poročilo o stanju v zvezi s političnimi,
gospodarskimi in trgovinskimi odnosi med EU in Turčijo ter o instrumentih in
možnostih za nadaljnje ukrepanje, vključno z razširitvijo področja uporabe navedenega
sklepa.

33.

Evropski svet obsoja enostranske ukrepe Turčije v Varoši ter poziva k doslednemu
spoštovanju resolucij Varnostnega sveta ZN 550 in 789. Evropski svet se zavzema za
čimprejšnjo ponovno vzpostavitev pogajanj pod okriljem Združenih narodov ter ostaja
povsem zavezan celoviti rešitvi ciprskega vprašanja v okviru ZN ter v skladu z zadevnimi
resolucijami Varnostnega sveta ZN in načeli, na katerih temelji EU. Enako pa pričakuje tudi
od Turčije. Evropski svet se strinja, da bo EU ob ponovni vzpostavitvi pogajanj pod okriljem
generalnega sekretarja ZN imenovala predstavnika v misijo dobrih uslug ZN.

34.

Evropski svet poziva visokega predstavnika, naj nadaljuje delo v zvezi s predlogom za
večstransko konferenco o vzhodnem Sredozemlju.

35.

EU si bo prizadevala, da bi se pri zadevah v zvezi s Turčijo in razmerami v vzhodnem
Sredozemlju uskladila z Združenimi državami.
Južno sosedstvo

36.

Ena od strateških prednostnih nalog EU je demokratično, stabilnejše in bolj zeleno južno
sosedstvo, kjer bo tudi več blaginje. Petindvajset let po zagonu barcelonskega procesa smo
odločeni, da to strateško partnerstvo, temelječe na geografski bližini in skupni zgodovini,
oživimo, okrepimo in nadalje razvijamo.

37.

S skupnimi močmi se želimo boriti proti pandemiji COVID-19, okrepiti odpornost naših
gospodarstev in družb, ohraniti našo kolektivno varnost, se soočiti z izzivom mobilnosti in
migracij ter mladim na obeh straneh Sredozemlja ponuditi boljše možnosti.
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38.

Delo bo temeljilo na strateški agendi za obdobje 2019–2024 in ključnih načelih naše sosedske
politike ter se opiralo na učinkovito uporabo vseh naših instrumentov. Oblikovali bomo novo
agendo za Sredozemlje, ki bo temeljila na skupnih prednostnih nalogah in v kateri bo
poudarek na specifično sredozemskih odzivih in tesnem sodelovanju na področjih, kot so
okolje, povezljivost, izobraževanje in kultura ter naravni viri. V zvezi s tem je bistveno
okrepiti vlogo civilne družbe.

39.

Evropski svet z zanimanjem pričakuje prihodnje skupno sporočilo Komisije in visokega
predstavnika o prenovljenem partnerstvu z južnim sosedstvom. Slednje bi moralo temeljiti na
nadgrajenem in okrepljenem političnem dialogu v Sredozemlju in privesti do okrepljenega
sodelovanja, da bi se spoprijeli s skupnimi izzivi in izkoristili skupne priložnosti.

40.

Evropski svet zlasti glede Libije poziva vse akterje, naj ravnajo v skladu z načeli berlinskega
procesa. EU libijski obalni straži ponovno ponuja pomoč v obliki usposabljanja in spremljanja
ter zagotavljanja opreme in plovil v skladu z mednarodnim pravom, tudi mednarodnim
humanitarnim pravom. EU poziva k takojšnji izpustitvi italijanskih ribičev, ki so že od
septembra pridržani brez vsakršnega sodnega postopka.
Ostrovec

41.

Evropski svet poudarja, kako pomembno je zagotavljati jedrsko varnost beloruske jedrske
elektrarne Ostravec, in poziva Komisijo, naj preuči možne ukrepe za preprečitev
komercialnega uvoza električne energije iz jedrskih objektov tretjih držav, če ti ne
izpolnjujejo ravni varnosti, ki jih priznava EU.
Globalni sistem sankcij EU na področju človekovih pravic

42.

Evropski svet pozdravlja, da je Svet sprejel globalni sistem sankcij EU na področju
človekovih pravic.
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