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Bližší informace k agendě Evropské rady 15. – 16. 10. 2015 

Migrace 

Ve čtvrtek naváže Evropská rada na přijaté závazky z mimořádného summitu EU 23. 9. 2015 
a říjnového zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA). Poslední návrhy Komise včetně 
tzv. prioritních opatření (Priority Actions) představují velmi kvalitní základ pro další diskusi, kombinují 
krátkodobá a dlouhodobá opatření a naznačují výhled aktivit v blízké budoucnosti. Evropa potřebuje 
shodu na dlouhodobém holistickém přístupu k migrační krizi a jeho základních pilířích. Za prioritní 
považuje dvě věci: ochranu vnější hranice a efektivní návratovou politiku. 

Diskuse na Evropské radě se v rámci bloku „aktuálních zahraničně-politických otázek“ bude věnovat 
i aktuálnímu vývoji v Sýrii. Lze očekávat reflexi posledních událostí, zejména v souvislosti 
se zahájením leteckých útoků ze strany Ruska, jednání prezidentů USA a Ruska v New Yorku a rovněž 
i iniciativu Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně 
Komise Federicy Mogheriniové a zvláštního zmocněnce generálního tajemníka OSN pro Sýrii Staffana 
de Mistury na vznik kontaktní skupiny na vysoké úrovni, tvořené zástupci významných států přímo 
angažovaných na řešení krize (Írán, Saúdská Arábie, Turecko a Rusko).  

Zpráva pěti předsedů o prohloubení a dokončení hospodářské a měnové unie (HMU) 

Páteční zasedání bude věnováno diskusi ministrů o budoucnosti HMU. Hlavním cílem tzv. Zprávy pěti 
předsedů, jež byla zveřejněna v červnu 2015, je zajistit, aby se rámec HMU stal plně kompatibilní 
s požadavky na sdílení jednotné měny a zajišťoval odolnost proti budoucím šokům, které mohou 
ohrozit hospodářskou a politickou stabilitu Unie. 

V rámci 1. fáze (od 1. července 2015 do 30. června 2017), označované jako „prohlubování“, by 
orgány EU měly vycházet ze stávajících nástrojů a Smluv. Ve 2. fázi, „dokončení“ HMU, by se proces 
konvergence stal závaznější díky souboru společných dohodnutých kritérií, která by měla právní 
povahu. Plnění těchto kritérií by členským státům umožňovalo účastnit se mechanismu absorpce 
šoků v rámci eurozóny. Úplné dokončení 2. fáze se očekává nejpozději do roku 2025. Zpráva apeluje 
na nutnost prohloubení a budování HMU ve čtyřech oblastech: (1) hospodářská unie, (2) finanční 
unie, (3) fiskální unie, (4) politická unie. 

Snahy Evropské komise o reformu EU a vyvázání z principu „ever closer EU“ 

Konkrétní program reformní agendy Spojeného království (UK) stále nebyl zveřejněn a oficiálně 
nebylo komunikováno ani datum jeho oficiálního představení. Dle posledních vyjádření J. Faulla, 
vedoucího task force zabývající se „britskou otázkou“, jsou veškerá jednání stále v předběžné fázi. 
Vnitřní situace v UK je složitá a lze očekávat, že otázka setrvání UK v EU bude vnitřně propojena 
i s otázkami Skotska a Severního Irska. Na ER tak zřejmě dojde pouze k dalšímu obecnému náčrtu 
navazujícímu na červnovou ER. Lze i nadále očekávat, že těžiště reformní agendy bude ve čtyřech již 
dříve zmíněných oblastech (imigrace do UK, suverenita, spravedlnost ve vztazích mezi členy 
a nečleny eurozóny, konkurenceschopnost).  

BUSINESEUROPE 

Evropský byznys sdružený pod hlavičkou BUSINESSEUROPE - Konfederace evropského podnikání 
adresoval předsedovi ER Donaldu Tuskovi své tradiční poselství, ve kterém vyjadřuje naději, 
že Evropa bude pokračovat ve svém mírném oživení. To dosvědčuje, že se reformní úsilí v řadě 
členských států začalo vyplácet. Ne však všechny členské státy v tomto směru pokročily. Turbulence 
na čínské burze v průběhu léta a očekávaný slabý růst v řadě rychle se rozvíjejících ekonomik 
vyvolávají potřebu, aby Evropa podpořila své podniky. Evropa pro ně musí vytvořit takové prostředí, 
aby mohly účinně konkurovat a vytvářet pracovní místa v globálním obchodním prostředí, které se 
stává stále větší výzvou.  


