Jarní Evropská rada pod taktovkou migrace
Migrace a zase migrace, dokončení hospodářské a měnové unie, vnitřní trh až v červnu.
Ve dnech 17. – 18. 3. 2016 zasedne v Bruselu Evropská rada. Jarní summit má obvykle politickoekonomický nádech a ve světle priorit definovaných Roční analýzou růstu hodnotí uplynulý semestr
a podněcuje úsilí členských států pokračovat v reformách. Ty se podle Barometru reforem, nedávno
zveřejněného BUSINESSEUROPE, plní jen na 20 %, ale to dnes stojí ve stínu událostí, které nyní hýbou
Evropou.
Jarní summit bude tedy navazovat hlavně na společné prohlášení ze summitu EU-Turecko, který se
konal 7. 3. 2016. Turecko ve svých podmínkách přitvrdilo, hraje svou politickou kartu a ukazuje se
jako dobrý obchodník. Diskuse se tedy nyní povedou o tom, zda si Turky hýčkat nebo přitvrdit. Nic
není dopředu jisté, pokud Turecko ošetří situaci na řeckých ostrovech, průlomová vlna může
zasáhnout Albánii, příchod jara obnoví zcela jistě africkou cestu přes Itálii a Evropu čeká dohoda
s Libyí.
Evropská rada potvrdí ve svých závěrech prioritní oblasti Roční analýzy růstu: obnovení investic,
provádění strukturálních reforem k modernizaci ekonomik a zajištění odpovědných veřejných financí.
Členské státy odrazí tyto priority ve svých národních programech reforem a programech stability
či konvergenčních programech.
Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE zaslala prezidentovi Evropské rady Donaldu
Tuskovi tradiční poselství, ve kterém vyzývá členské státy, aby úzce spolupracovaly a realizovaly
nezbytné strukturální reformy s cílem posílit konkurenceschopnost Evropy, její hospodářský růst
a zaměstnanost. Volá po posílení ochrany vnějších hranic a udržení otevřených hranic uvnitř
schengenského systému a vyzývá k implementaci dohody z prosincové pařížské klimatické
konference a nalezení konstruktivní dohody s Tureckem na řešení uprchlické krize.
Jaké jsou závěry ze summitu EU – Turecko?
Závěry obsahují (1) navracení všech nelegálních migrantů přicházejících na řecké ostrovy z Turecka,
(2) přesidlování syrských uprchlíků z Turecka na základě formule „jeden občan Sýrie přesídlený
do členských států EU za jednoho občana Sýrie vráceného z řeckých ostrovů“, (3) urychlení procesu
vízové liberalizace pro turecké občany s cílem zrušení vízové povinnosti do června 2016, (4) urychlení
poskytování finanční pomoci ze strany EU a zvážení poskytnutí dalších prostředků, (5) přípravu
otevření nových kapitol jednání o přistoupení k EU a (6) společné úsilí o vytvoření lepších
humanitárních podmínek v Sýrii, které by umožnily uprchlíkům usídlit se zde v bezpečnějších
oblastech.
Co prosazuje Česká republika?
Pro Českou republiku (ČR) je klíčová návratová politika a readmisní politika musí být její klíčovou
součástí. Návrh na promptní navracení všech migrantů z řeckých ostrovů může být v případě jeho
efektivní implementace krokem správným směrem. Řešení v oblasti navracení musí být dlouhodobě
udržitelné. ČR zároveň nepodceňuje riziko otevření nových migračních tras, které by obešly řecké
ostrovy. ČR odporuje vízovou liberalizaci s Tureckem. Je nicméně nezbytné, aby Turecko splnilo
všechny podmínky, které mu ukládá plán vízové liberalizace. Pro zachování kredibility vízového
procesu je důležité, aby všechny země usilující o bezvízový styk měly stejné podmínky a aby její
pravidla platila v průběhu celého procesu. ČR podporuje i oživení přístupových rozhovorů s Tureckem
včetně otevírání nových kapitol.

Dokončení hospodářské a měnové unie a strategie vnitřního trhu
Pro závažnost situace jsou témata klíčová pro Evropu, její ekonomiku a její vnitřní trh odložena.
Evropská rada potvrdí ve svých závěrech jen prioritní oblasti Roční analýzy růstu: obnovení investic,
provádění strukturálních reforem k modernizaci ekonomik a zajištění odpovědných veřejných financí.
Členské státy odrazí tyto priority ve svých národních programech reforem a programech stability či
konvergenčních programech. Teprve na svém červnovém zasedání bude Evropská rada také
diskutovat pokrok prací v oblasti prohlubování hospodářské a měnové unie a dokončování
jednotného trhu, včetně opatření Komise k provádění jejích strategií v oblastech jednotného trhu,
jednotného digitálního trhu a unie kapitálových trhů, s cílem plného využití dosud nevyužitého
růstového potenciálu.
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