
 

 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ EVROPSKÉ RADY 20. - 21. 10. 2016 

1. MIGRACE: 

Migrace je společnou výzvou pro všechny Členské Státy EU a vyžaduje tudíž také společné řešení, na němž 
se budou podílet všichni, každý podle svých možností a zkušeností. Cíl zůstává stejný – získat plnou kontrolu 
nad situací, posílit ochranu vnějších hranic a zastavit ilegální migraci. Nedávné spuštění Evropské pohraniční 
a pobřežní stráže dokazuje, že se Členské státy byly schopny shodnout na efektivních opatřeních. 
 
Fungování rámce migračních partnerství se zeměmi Afriky a Blízkého východu je považováno za jednu 

z klíčových priorit. Bude nezbytný komplexní přístup dlouhodobě zaměřený na prevenci ilegální migrace 

a řešení jejích příčin. Důležitá bude podpora politik, které podpoří rozvoj partnerských zemí a tím sníží 

motivaci jejich občanů z nich odcházet. Vztah EU s každým z partnerů je založen na jiných základech 

a potýká se s rozdílnými výzvami, tomuto faktu bude přizpůsoben obsah jednotlivých kompaktů. 

2. SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU 

Obchodní politika je důležitý nástroj ekonomického růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Je třeba 
zajistit, aby obchodní politika i nadále přinášela výhody plynoucí z otevírání trhů. Zároveň je nutné ji 
otevřeně komunikovat s veřejností a posilovat její transparentnost. 
 
Obchodní politika EU, postavená na strategii „Obchod pro všechny“, musí reagovat na nové globální výzvy, 
jakou jsou obchod se službami, globální hodnotové řetězce a digitální ekonomika. Velkou důležitost mají 
bilaterální dohody o volném obchodu a je třeba podporovat jejich ambiciózní cíle. Ú spěšné dokončení 
vyjednávání o dohodě s Japonskem nám pomůže v přístupu na asijský trh. 
 
Pokud jde o CETA, prioritou je dokončit včas ratifikační proces a začít s implementací. Otevírá se tak 
možnost propojit obě strany Atlantiku a nastavit nové standardy mezinárodního obchodu, které se budou 
promítat do budoucích vyjednávání. Dobrým krokem je rozhodnutí připravit společnou deklaraci, která 
vyjasní některá ustanovení dohody CETA a rozptýlí různé obavy s dohodou spojené. 
 
TTIP se nachází v odlišné fázi vyjednávání. Zásadní je v něm v něm pokračovat, a to včetně pokračování 

jednání za současné administrativy v USA. Společným cílem musí i nadále zůstat co nejrychlejší sjednání 

ambiciózní dohody. 

3. PAŘÍŽSKÁ DOHODA 

Smluvní strany Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu přijaly dne 12. 12. 2015 Pařížskou dohodu, která by 

měla po vstupu v platnost nahradit současný Kjótský protokol. Pro vstup Dohody v platnost bylo 

požadováno, aby ji ratifikovalo nejméně 55 smluvních stran Úmluvy, jejichž souhrnný podíl na globálních 

emisích skleníkových plynů dosahuje nejméně 55 %. Uvedená podmínka byla splněna a Dohoda vstoupí 

v platnost dne 4. listopadu 2016. To umožňuje svolat první zasedání smluvních stran Dohody již v rámci 

22. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, které se koná ve dnech 

7. – 18. listopadu 2016 v Marrákeši, v Maroku. 



Ke dni 10. října 2016 Dohodu ratifikovalo celkem 76 smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně 

klimatu, které pokrývají souhrnně přibližně 59,91 % globálních emisí skleníkových plynů. Kromě největších 

producentů emisí skleníkových plynů, tj. Číny a USA, ratifikovaly Dohodu také např. Bělorusko, Brazílie, 

Indie, Mexiko, Norsko, Peru, Spojené arabské emiráty nebo Ukrajina. Do skupiny těchto států patří také 

řada afrických a asijských států a malých ostrovních rozvojových států.  

Návrh závěrů ER vítá ratifikaci Dohody Evropskou unií, k čemuž došlo na zasedání Rady EU dne 30. září 

2016. Tento krok podpořil dřívější vstup Dohody v platnost, která se původně předpokládala až k roku 2020. 

Kromě Evropské unie ratifikovalo Dohodu také 8 členských států EU – Francie, Maďarsko, Malta, Německo, 

Rakousko, Polsko, Portugalsko a Slovensko. Ostatní ČS předpokládají ratifikaci ukončit buď do konce roku 

2016, nebo v průběhu roku 2017. 

4. ENERGETIKA A KLIMA 

- Rámec 2030 pro klima a energetiku byl přijat v říjnu 2014. Tento rámec stanovuje tři klíčové cíle pro 

rok 2030. Jedná se o: 

- alespoň 40% snížení emisí skleníkových plynů (v porovnání s rokem 1990), 

- alespoň 27% podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE), 

- alespoň 27% zvýšení energetické účinnosti. 

Tyto cíle byly dále ukotveny v závěrech Evropské rady z října 2014. V nich se mimo jiné uvádí, že: 

- 27% cíl pro OZE je závazný na úrovni EU. 

- Příspěvky jednotlivých zemí EU jsou dobrovolné. 

- Pouze indikativní je také cíl 27% zvýšení energetické účinnosti. 

- Cílů bude dosahováno při plném respektování práva členských států na volbu energetického mixu. 

- Cíle nebudou transponovány do závazných národních cílů. 

- Každý členský stát má právo si stanovit své vlastní vyšší cíle. 

Na základě těchto závěrů připravuje EK legislativu pro jednotlivé oblasti. Konkrétně se jedná o: 

- systém obchodování s emisními povolenkami, 

- národní cíle pro redukci emisí, 

- obnovitelné zdroje energie, 

- energetickou účinnost. 

Legislativa k obnovitelným zdrojům energie a energetické účinnosti má být představena 7. prosince 2016. 

5. VNITŘNÍ TRH 

Evropská komise představila 6. května 2015 Strategii pro jednotný digitální trh (DSM), jejímž cílem je 

dosažení zásadního pokroku na cestě k jednotnému digitálnímu trhu EU odstraněním překážek, které mu 

brání. EK se ve Strategii zavázala přezkoumat a přizpůsobit stávající regulatorní rámec podmínkám 

digitálního věku. Strategie je víceletá, konkrétní předpisy chce však EK předkládat co nejrychleji – část již do 

konce roku 2015, zbytek však nejpozději do konce roku 2016. Dle EK se Strategie zaměřuje na klíčová 

vzájemně provázaná opatření, která lze přijmout pouze na úrovni EU. Opatření pak dle Strategie byla 



vybírána podle co možná největšího dopadu, lze je uskutečnit během funkčního období stávající Komise a 

budou přijímána v souladu se zásadami zlepšování právní úpravy.  

Co se týká revize regulačního rámce v oblasti telekomunikací, představila EK dne 14. září 2016 soubor 

návrhů, který obsahuje legislativní návrh Evropského kodexu pro elektronické komunikace (kodex), v němž 

je přepracován regulační rámec pro elektronické komunikace, dále nařízení o sdružení BEREC, akční plán 5G 

pro Evropu a nařízení o podpoře připojení k internetu v místních komunitách a veřejných prostorách 

(WiFi4EU). Zastřešujícím dokumentem je pak sdělení EK – Připojení pro konkurenceschopný jednotný 

digitální trh – na cestě k evropské gigabitové společnosti. 

ER se v navržených závěrech dále odvolává na několik strategií týkající se agendy vnitřního trhu, které by 

měly být implementovány do roku 2018. Na základě těchto strategií postupně Komise navrhuje jednotlivá 

opatření, která mají dle Komise pomoci vnitřní trh prohlubovat a rozšiřovat. 

6. EFSI 

V listopadu 2014 představila Evropská komise svůj plán jak podpořit růst investic v EU, tzv. Investiční plán 

pro Evropu. Jedním z pilířů plánu bylo zřízení EFSI, jehož délka fungování byla stanovena na tři roky (do roku 

2018). Jelikož Komise vyhodnotila jeho dosavadní působení jako úspěšné ve snaze dále zvýšit úroveň 

investic v EU, navrhuje nyní prodloužit jeho dobu fungování a posílit také jeho finanční kapacitu. 

Prodloužení by se týkalo doby trvání současného víceletého finančního rámce a mělo by přinést investice 

nejméně za 500 miliard euro (původně 315 miliard euro) do roku 2020.  

ER se na svém zasedání dne 28. června 2016 usnesla, že Investiční plán pro Evropu, zejména EFSI, již přinesl 

konkrétní výsledky a představuje významné opatření, jež pomáhá aktivovat soukromé investice a zároveň 

inteligentně využít vzácné rozpočtové zdroje. ER také podpořila záměr EK předložit v brzké době návrhy 

týkající se budoucnosti EFSI, jimiž by se Evropský parlament a Rada měly naléhavě zabývat. Návrh závěrů ER 

vyzývá Radu ke schválení společné pozice na jednání ministrů financí dne 6. prosince 2016. 


