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Závěry předsednictví – Brusel 8.–9. března 2007
Zasedání předcházel projev nového předsedy Evropského parlamentu Hans-Gerta Pötteringa, po
němž následovala výměna názorů.

o
o

o

Evropa – uspět společně:
Evropa zažívá v současné době hospodářský rozmach a reformy se začínají promítat do růstu
a zaměstnanosti. Tento pozitivní vývoj je třeba využít ke zvýšení tempa modernizace Evropy
a jejího hospodářství, což EU pomůže dosáhnout vyšší úrovně prosperity a větší sociální
soudržnosti a vytvořit další pracovní příležitosti. Unie je odhodlána utvářet svou vnitřní i vnější
politiku v souladu se svými hodnotami v globalizovaném světě ve prospěch občanů Unie.
Na základě významného pokroku dosaženého při dosavadním provádění cílů obnovené Lisabonské
strategie pro růst a zaměstnanost a s cílem čelit nejnaléhavějším výzvám Evropská rada vyzývá
členské státy a orgány EU, aby pokračovaly v činnosti s cílem
-

posílit vnitřní trh a konkurenceschopnost, vytvořit lepší rámcové podmínky pro inovace
a větší investice do výzkumu a vývoje, zvýšit kvalitní zaměstnanost a zlepšit sociální
soudržnost,

-

posílit program zlepšování právní úpravy s cílem vytvořit dynamičtější podnikatelské
prostředí,

-

vypracovat udržitelnou integrovanou evropskou politiku v oblasti klimatu a energetiky.
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I.

Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost

1.

Obnovená Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost začíná přinášet výsledky. Přispívá
k příznivému celkovému hospodářskému růstu, jak dokládají tyto hospodářské prognózy:
očekávaná míra růstu v roce 2007 ve výši 2,7 % a očekávaný pozitivní vývoj na trzích práce
se sedmi miliony nových pracovních míst vytvořených během období 2007/2008, vedoucí
k potenciálnímu růstu míry zaměstnanosti z necelých 64 % v roce 2005 na téměř 66 % do
roku 2008 a ke klesající míře nezaměstnanosti. Pozitivní vývoj v hospodářské a sociální
oblasti a v oblasti zaměstnanosti se vzájemně posilují.

2.

Slibně začalo provádění národních programů reforem členských států a Lisabonského
programu Společenství, předloženého na podzim roku 2005. Jak zdůrazňuje Komise ve své
výroční zprávě o pokroku pro rok 2007, členské státy vyvíjejí skutečné úsilí o urychlení
reforem, ačkoli výkonnost se liší podle jednotlivých členských států a podle dotyčných oblastí
politiky. K dosažení lisabonských cílů přispívá rovněž politika soudržnosti.

3.

Členské státy jsou odhodlány plně využít zlepšující se celkové hospodářské situace k posílení
tempa reforem a tím i k dalšímu zlepšení celosvětového konkurenčního postavení Evropy.
S cílem podpořit toto úsilí Evropská rada potvrzuje konkrétní doporučení týkající se
hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti pro jednotlivé členské státy a eurozónu, jejíž
členské státy by měly zajistit účinnou koordinaci politik. Za účelem přípravy dalšího tříletého
cyklu obnovené Lisabonské strategie vyzývá Evropská rada Komisi, aby na podzim
roku 2007 předložila průběžnou zprávu se zaměřením na svůj návrh týkající se integrovaných
hlavních směrů pro růst a zaměstnanost (2008−2011). Evropská rada dále vyzývá členské
státy, aby včas předložily své vnitrostátní zprávy o provádění národních programů reforem.
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4.

Evropská rada zdůrazňuje význam výměny osvědčených postupů v kontextu mnohostranného
dohledu a vyzývá k posílení spolupráce mezi národními koordinátory pro Lisabonskou
strategii. Potvrzuje důležitost silnějšího pocitu vlastní odpovědnosti ze strany občanské
společnosti, sociálních partnerů, regionů a místních orgánů, které všechny představují klíčové
subjekty pro dosažení cílů strategie. V této souvislosti by mělo být vyvinuto další úsilí
o zlepšení komunikace. Evropská rada vyzdvihuje závěry trojstranné sociální vrcholné
schůzky ze dne 8. března 2007 týkající se klíčové úlohy sociálních partnerů a potřeby jejich
trvalého a aktivního přispívání k cílům Lisabonské strategie.
Finanční a hospodářská politika zaměřená na růst a stabilitu

5.

K zajištění dlouhodobého úspěchu Evropské hospodářské a měnové unie a evropského
hospodářství jako celku jsou nezbytné řádné a vyvážené fiskální politiky zaměřené na
dosahování zejména střednědobých rozpočtových cílů členských států.

6.

Členské státy budou pokračovat ve svém úsilí o prosazování strukturálních reforem a další
konsolidaci svých veřejných rozpočtů v souladu s revidovaným Paktem o stabilitě a růstu.
Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí by měla být zajištěna dalšími reformami
důchodových systémů a systémů zdravotní péče, snižováním veřejného dluhu a zvyšováním
míry zaměstnanosti a produktivity. V zájmu zvýšení dlouhodobého růstového potenciálu
ekonomiky je třeba zlepšit kvalitu veřejných financí zvýšením účinnosti a účelnosti výdajů,
restrukturalizací veřejných výdajů ve prospěch opatření podporujících produktivitu a inovace
a posilováním lidského kapitálu.
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Posilování vnitřního trhu a konkurenceschopnosti Evropy
7.

Dobře fungující vnitřní trh je i nadále podstatou Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost.
Vzhledem k výzvám a příležitostem plynoucím z globalizace Evropská rada zdůrazňuje, že je
důležité fungování vnitřního trhu dále zlepšovat a reagovat tak na nové hospodářské
skutečnosti. Evropská rada připomíná význam dalšího posilování důvěry spotřebitelů
a podniků ve vnitřní trh. Evropská rada bere na vědomí vizi jednotného trhu, kterou
představila Komise ve své průběžné zprávě, a vyzývá ji, aby co nejdříve v druhé polovině
roku 2007 předložila ambiciózní a komplexní přezkum jednotného trhu. Žádá Radu, aby
bezodkladně přistoupila k přezkumu zprávy. Zvláštní pozornost by se měla věnovat stimulaci
potenciálu malých a středních podniků, rovněž v kulturních a tvůrčích odvětvích, vzhledem
k tomu, že jsou hybnou silou růstu, vytváření pracovních příležitostí a inovací.

8.

Posílení čtyř svobod vnitřního trhu posílí mezinárodní konkurenceschopnost Evropské unie.
Evropská rada zdůrazňuje význam iniciativy Komise, jejímž cílem je dát nový impuls
vnitřnímu trhu se zbožím posílením vzájemného uznávání a zlepšením jeho fungování
v harmonizovaném prostoru při zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany spotřebitele.
Žádá Radu, aby urychleně rozhodla o navrhovaných opatřeních. Nedávno přijatá směrnice
o službách je klíčovým nástrojem pro uvolnění plného potenciálu evropského odvětví služeb.
Vysoká priorita by měla být přikládána úplnému, soudržnému a včasnému provedení této
směrnice důsledným způsobem. Evropská rada zdůrazňuje, že významným krokem k
dosažení tohoto cíle bude plně fungující a propojený vnitřní trh s plynem a elektrickou
energií, další integrace evropských finančních trhů, zejména odstraněním překážek pro
vytvoření jednotného platebního prostoru, a další liberalizace poštovních trhů při současném
zajištění financování efektivní univerzální služby. Veškeré úsilí je třeba věnovat úspěšnému
završení legislativního procesu týkajícího se snížení cen roamingových služeb do konce první
poloviny roku 2007.
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9.

Předpokladem dobře fungujícího vnitřního trhu jsou jasná a důsledná pravidla EU a včasné,
správné a vysoce kvalitní provádění právních předpisů Společenství a účinné používání
a vymáhání společných pravidel. Členské státy dosáhly významného pokroku při plnění cíle
týkajícího se deficitu provádění na úrovni 1,5 %; Evropská rada je naléhavě vyzývá, aby
i nadále vyvíjely úsilí o další postupné snížení tohoto deficitu na úroveň 1 % nejpozději do
roku 2009, a zdůrazňuje význam, který má stanovování vhodných lhůt pro provedení.

10.

Rada se domnívá, že udržení a posílení mnohostranného obchodního systému podle Světové
obchodní organizace (WTO) má nesmírný význam pro výhledy evropské ekonomiky, pokud
jde o růst a zaměstnanost, a pro rozvoj. Zdůrazňuje potřebu ambiciózní, vyvážené
a komplexní dohody o rozvojovém programu z Dohá a vyzývá hlavní partnery, aby jednali ve
stejném duchu konstruktivního závazku s cílem dovést tato jednání ke zdárnému konci.
Zároveň by se mělo na základě platformy WTO urychleně pokročit v uzavírání dvoustranných
a regionálních dohod o volném obchodu s příslušnými partnery.

11.

Vzhledem k summitu USA–EU, který se bude konat v dubnu roku 2007, zdůrazňuje Evropská
rada význam transatlantických hospodářských vztahů, které by měly být posíleny
prostřednictvím nového transatlantického hospodářského partnerství, posilujícího závazek
k hospodářské iniciativě zahájené na summitu v roce 2005. Toto partnerství bude zaměřeno
na zlepšení sbližování právních předpisů v různých oblastech, koordinaci úsilí o ochranu práv
duševního vlastnictví a prohloubení spolupráce v oblasti energetiky a životního prostředí
s cílem posílit mezinárodní konkurenceschopnost EU a USA.

12.

Evropská rada dále zdůrazňuje, že je důležité zlepšit účinný přístup evropských podniků
zejména na rychle rostoucí nové trhy. Ochrana práv duševního vlastnictví a boj proti
padělkům a produktovému pirátství musí být posíleny v mezinárodním měřítku. Komise se
vyzývá, aby se ujala iniciativy s cílem rychleji vyvíjet a šířit evropské normy a reagovat tak
na požadavky rychle se vyvíjejících inovačních trhů založených na znalostech. Komise se
rovněž vyzývá, aby společně s členskými státy posoudila, jak lze v kontextu vnější
konkurenceschopnosti posílit a dále rozvíjet všestrannou kázeň v souvislosti se státní
podporou.
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Posilování inovací, výzkumu a vzdělávání
13.

Členské státy jsou odhodlány zlepšit rámcové podmínky pro inovace, například konkurenční
trhy, a mobilizovat další zdroje pro výzkum, vývoj a inovační činnost. Evropská rada opakuje,
že je důležité dosáhnout do roku 2010 výdajů na výzkum a vývoj ve výši 3 % HDP.
Zdůrazňuje potřebu optimalizovat součinnost programů Společenství, zlepšit převod výsledků
výzkumu do inovativních výrobků a služeb a zajistit přiměřené sdílení poznatků všemi
partnery. Vyzývá rovněž Komisi, aby předložila doporučení týkající se směrnic pro spolupráci
a přenos technologií mezi veřejným výzkumem a průmyslem a aby prioritně předložila
strategii práv duševního vlastnictví a patentovou strategii.

14.

Evropská rada vyzývá Komisi a členské státy, aby urychlily provádění strategie inovační
politiky. Investice do budoucích technologií jsou zásadním přínosem k zajištění
konkurenceschopnosti Evropy na hlavních trzích. V této souvislosti se Komise vyzývá, aby
předložila návrhy společných technologických iniciativ ve vybraných strategicky důležitých
odvětvích. Rovněž se vyzývá, aby předložila návrhy iniciativ na základě článku 169 s cílem
zajistit účast Společenství v programech výzkumu a technologického rozvoje prováděných
několika členskými státy, přičemž v obou případech by nejpokročilejší iniciativy měly být
zahájeny v roce 2007. Evropská rada zdůrazňuje, že zásadně důležité jsou vynikající lidské
zdroje a podpora „mobility inteligence“. Vyzdvihuje důležitou úlohu, kterou by v tomto
ohledu měla hrát nově zřízená Evropská rada pro výzkum.

15.

Vzdělávání a odborná příprava jsou nezbytnými předpoklady dobře fungujícího znalostního
trojúhelníku (vzdělávání – výzkum – inovace) a hrají klíčovou roli při zvyšování růstu
a zaměstnanosti. Za posledních 12 měsíců bylo dosaženo značného pokroku při provádění
pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“. Členské státy jsou odhodlány
pokračovat v reformách a tento pracovní program plně provést, zejména modernizací
vysokého školství, zajištěním vysoce kvalitního a atraktivního odborného vzdělávání
a přípravy a prováděním národních strategii celoživotního učení.
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16.

Evropská rada žádá Radu a Evropský parlament, aby důkladný přezkum návrhu Komise
týkajícího se Evropského technologického institutu dokončily v první polovině roku 2007
s cílem přijmout rozhodnutí do konce tohoto roku.

17.

Environmentální technologie a ekologické inovace přispívají k dosažení cílů Lisabonské
strategie pro růst a zaměstnanost, včetně oblasti boje proti změně klimatu. Členské státy jsou
odhodlány prosazovat ekologické inovace prostřednictvím ambiciózního přístupu s plným
využitím hlavních trhů v oblastech, jako jsou udržitelné a bezpečné nízkouhlíkové
technologie, obnovitelné zdroje energie a energetická účinnost a účinnost zdrojů. Evropská
rada vyzývá Komisi, aby počátkem roku 2008 předložila návrhy na vytvoření ucelené
strategie na podporu ekologických inovací.
Zvyšování zaměstnanosti, modernizace a posílení evropského sociálního modelu

18.

Vzhledem k pozitivnímu vývoji na trzích práce členských států zdůrazňuje Evropská rada
význam „důstojné práce“ a jejích základních zásad, tj. práv a účasti pracovníků, rovných
příležitostí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a organizace práce vstřícné k rodině.
Evropská rada očekává diskusi o sdělení Komise týkajícím se „flexicurity“ (pružnějších
a bezpečnějších systémů zaměstnanosti), jež by mělo být užitečným nástrojem při přípravě
různých možností „flexicurity“ za účelem nalezení správné kombinace politik přizpůsobené
potřebám trhu práce, včetně vyšší účasti na trhu práce. Posílený celoživotní přístup k práci je
rovněž nezbytný ke zlepšení přístupu na trh práce a k prosazování delšího pracovního života
a profesní mobility v průběhu celého životního cyklu.
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19.

Evropská rada znovu potvrzuje potřebu posílení hospodářské a sociální soudržnosti v celé
Unii a zdůrazňuje klíčovou úlohu sociálních partnerů. Evropská rada vyzdvihuje význam
sociálního rozměru EU. V této souvislosti připomíná sociální ustanovení Smlouvy, zejména
důraz na podporu zaměstnanosti a zlepšování životních a pracovních podmínek tak, aby bylo
možno tyto podmínky sladit a přitom udržet jejich zlepšenou úroveň. S cílem zajistit evropské
integraci trvalou podporu ze strany občanů Unie zdůrazňuje, že v rámci Lisabonské strategie
by se měly lépe zohlednit obecné cíle členských států v sociální oblasti. V této souvislosti
Evropská rada vítá společnou zprávu o zaměstnanosti a společnou zprávu o sociální ochraně
a sociálním začlenění. V zájmu posílení sociální soudržnosti zdůrazňuje Evropská rada
potřebu bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení, zejména pokud jde o dětskou chudobu,
a poskytnout rovné příležitosti všem dětem. Více pozornosti je třeba věnovat aktivnímu
začlenění, tj. zajištění přiměřené úrovně minimálních zdrojů pro všechny v rovnováze se
zásadou, že pracovat se vyplatí. Hodnotící zpráva Komise týkající se sociální reality by měla
poskytnout další informace pro diskuse o sociálních otázkách.

20.

Demografické změny staví členské státy před složitý soubor vzájemně souvisejících
problémů. Zřízení „aliance pro rodiny“ bude sloužit jako platforma pro výměnu názorů
a poznatků o politikách založených na vstřícném přístupu k rodině a osvědčených postupů
mezi členskými státy. Členské státy budou i nadále rozvíjet politiky, které prosazují rovné
příležitosti pro ženy a muže a podporují úlohu mladých lidí, včetně jejich vstupu do
pracovního života po ukončení školní docházky, dále starších osob a osob s nízkou kvalifikací
jako aktivních účastníků hospodářského života a trhu práce, za účelem využití jejich plného
potenciálu přispívat k hospodářskému a sociálnímu rozvoji našich společností.
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II.

Zlepšení právní úpravy

21.

Zlepšení právní úpravy představuje i nadále důležitý nástroj, který přispívá k politice
posilování konkurenceschopnosti a podporuje udržitelný růst a zaměstnanost. Evropská rada
zdůrazňuje, že v roce 2006 bylo dosaženo značného pokroku při zlepšování regulačního
prostředí, a vítá akční program Komise pro snížení administrativní zátěže v EU. Zároveň
podtrhuje, že je třeba vyvinout další úsilí s cílem upevnit dosavadní úspěchy a navázat na ně.

22.

Evropská rada vyzývá Komisi, aby pravidelně aktualizovala svůj program zjednodušení
právních předpisů. Zdůrazňuje, že je důležité dosáhnout v této oblasti konkrétních výsledků,
aniž by se zpochybnily politické cíle regulace a dodržování acquis communautaire, a žádá
Radu, aby věnovala zvláštní pozornost návrhům týkajícím se zjednodušení, které považuje za
prioritní.

23.

Významného pokroku bylo dosaženo v oblasti zlepšování právní úpravy. Posouzení
systému Komise pro hodnocení dopadů pomůže určit, které oblasti je třeba dále zlepšit, mimo
jiné prostřednictvím výraznějšího zohlednění aspektů souvisejících s vnější
konkurenceschopností jakožto součástí pilíře hospodářského dopadu. S cílem dále zlepšit
kvalitu systému hodnocení dopadů považuje Evropská rada za důležitý krok skutečnost, že
Komise zřídila „výbor pro hodnocení dopadů“. Evropská rada zdůrazňuje, že je třeba, aby
Rada a Evropský parlament hodnocení dopadů více využívaly. Na jaře roku 2008 uváží
Evropská rada na základě přezkumu Komise, zda jsou zapotřebí další opatření, a to
s přihlédnutím k různým možnostem, včetně skupiny nezávislých odborníků, kteří by
orgánům poskytovali poradenství ohledně jejich činnosti, jejímž cílem je zlepšení právní
úpravy.
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24.

Evropská rada zdůrazňuje, že snížení administrativní zátěže je důležitým opatřením pro
posílení evropského hospodářství, zejména pokud jde o dopad na malé a střední podniky.
K výraznému snížení administrativní zátěže v EU je třeba vyvinout značné společné úsilí.
Evropská rada proto souhlasí s tím, že administrativní zátěž způsobená právními předpisy EU
by měla být do roku 2012 snížena o 25 %. Vzhledem k rozdílným výchozím pozicím
a tradicím vyzývá Evropská rada členské státy, aby si v rámci svých pravomocí do roku 2008
stanovily vlastní, srovnatelně ambiciózní národní cíle.

25.

Evropská rada proto vyzývá Komisi, aby za pomoci členských států zahájila akční program
pro snížení administrativní zátěže, souhlasí s tím, že by měření administrativních nákladů
souvisejících s právními předpisy Společenství mělo začít v prioritních oblastech navržených
Komisí, a vyzývá Radu a Evropský parlament, aby za zvláště prioritní považovaly opatření
okamžitých kroků stanovená v tomto akčním programu, jakmile Komise předloží odpovídající
návrhy, za účelem jejich přijetí co nejdříve v roce 2007. Podporuje záměr Komise zřídit jako
pilotní projekt nezávislý výbor odborníků, který by byl Komisi a členským státům nápomocen
při provádění akčního programu pro snížení administrativní zátěže.

26.

Evropská rada žádá Radu, aby každoročně prováděla přezkum pokroku, pokud jde o všechny
aspekty zlepšení právní úpravy.

III. Integrovaná politika v oblasti klimatu a energetiky
27.

Výzvy spojené se změnou klimatu je třeba řešit efektivně a naléhavě. Nedávné studie na toto
téma přispěly k rostoucímu povědomí a poznatkům o dlouhodobých následcích, včetně
důsledků pro celosvětový hospodářský rozvoj, a zdůraznily potřebu rozhodných a okamžitých
opatření. Evropská rada zdůrazňuje zásadní význam dosažení strategického cíle, kterým je
omezit zvýšení průměrné globální teploty na nejvýše 2° C oproti úrovni před průmyslovou
revolucí.
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28.

Vzhledem k tomu, že výroba a spotřeba energie jsou hlavními zdroji emisí skleníkových
plynů, je ke splnění tohoto cíle nezbytný integrovaný přístup k politice v oblasti klimatu
a energetiky. Integrace by mělo být dosaženo tak, aby se tyto politiky vzájemně podporovaly.
Energetická politika pro Evropu bude s ohledem na výše uvedené skutečnosti, při plném
respektování volby členských států, pokud jde o skladbu zdrojů energie, a jejich
svrchovanosti nad primárními zdroji energie a v duchu solidarity mezi členskými státy,
sledovat tyto tři cíle:
-

zvýšení bezpečnosti dodávek;
zajištění konkurenceschopnosti evropských ekonomik a dostupnosti cenově přijatelné
energie;
podpora udržitelnosti životního prostředí a boj proti změně klimatu.

Ochrana klimatu
29.

Evropská rada vyzdvihuje vedoucí úlohu EU v oblasti mezinárodní ochrany klimatu.
Zdůrazňuje, že v zájmu účelné, účinné a spravedlivé reakce v rozsahu potřebném pro řešení
výzev v souvislosti se změnou klimatu budou rozhodující společná opatření na mezinárodní
úrovni. Za tímto účelem je třeba na mezinárodní konferenci OSN o klimatu, která začne
koncem roku 2007, zahájit a do roku 2009 uzavřít jednání o celosvětové a komplexní dohodě
pro období po roce 2012, která by měla vycházet ze struktury Kjótského protokolu
a rozšiřovat ji a poskytovat spravedlivý a pružný rámec umožňující co nejširší účast. V této
souvislosti Evropská rada potvrzuje prvky stanovené Radou ve složení pro životní prostředí
dne 20. února 2007 jako základní součásti účinného a vhodného rámce pro období po roce
2012, zahrnující mimo jiné rozvoj sdílené vize za účelem dosažení hlavního cíle Rámcové
úmluvy OSN o změně klimatu, posílení a rozšíření světových trhů s uhlíkem, vývoj, zavádění
a přenos technologií nezbytných ke snížení emisí, vhodná adaptační opatření řešící účinky
změny klimatu, opatření reagující na odlesňování a řešení emisí z mezinárodní letecké
a námořní dopravy. Všechny země by měly být vyzvány, aby v tomto rámci přispěly k úsilí
v souladu s diferencovanými povinnostmi a příslušnými schopnostmi.
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30.

Evropská rada znovu potvrzuje, že závazky k absolutnímu snížení emisí jsou oporou
celosvětového trhu s uhlíkem. Rozvinuté země by měly i nadále zaujímat vedoucí úlohu tím,
že se zaváží ke společnému snižování svých emisí skleníkových plynů do roku 2020 řádově
o 30 % ve srovnání s rokem 1990. Měly by tak učinit rovněž za účelem společného snížení
svých emisí do roku 2050 o 60 až 80 % ve srovnání s rokem 1990.

31.

V této souvislosti Evropská rada potvrzuje cíl EU, kterým je snížení emisí skleníkových plynů
do roku 2020 o 30 % ve srovnání s rokem 1990, což bude její příspěvek k celosvětové
a komplexní dohodě pro období pro roce 2012, a to za předpokladu, že další rozvinuté země
se zaváží ke srovnatelnému snížení emisí a že hospodářsky vyspělejší rozvojové země přispějí
úměrně svým povinnostem a příslušným schopnostem. Vyzývá tyto země, aby předložily
návrhy svých příspěvků k dohodě pro období pro roce 2012.

32.

Evropská rada zdůrazňuje, že EU je odhodlána přeměnit Evropu ve vysoce energeticky
účinnou ekonomiku s nízkými emisemi skleníkových plynů, a činí rozhodnutí, že až do
uzavření celosvětové a komplexní dohody pro období po roce 2012 a aniž je dotčen její postoj
v mezinárodních jednáních, EU přijímá pevný nezávislý závazek dosáhnout do roku 2020
snížení emisí skleníkových plynů přinejmenším o 20 % ve srovnání s rokem 1990.

33.

Evropská rada činí rozhodnutí, že je nezbytný diferencovaný přístup k příspěvkům členských
států, který by byl spravedlivý a transparentní a zohledňoval by situaci jednotlivých států
a příslušné referenční roky pro první období závazků v rámci Kjótského protokolu. Je si
vědoma toho, že provádění těchto cílů bude vycházet z politik Společenství a bude založeno
na dohodnutém vnitřním rozdělení zátěže, a vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci
s členskými státy neprodleně zahájila odbornou analýzu kritérií, včetně socioekonomických
a dalších příslušných a srovnatelných parametrů, která bude základem dalšího podrobného
jednání. S ohledem na velký význam energeticky náročných odvětví Evropská rada
zdůrazňuje, že je třeba přijmout nákladově efektivní opatření ke zlepšení
konkurenceschopnosti těchto evropských průmyslových odvětví i jejich dopadu na životní
prostředí.
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34.

Evropská rada bere na vědomí vzrůstající podíl rozvojových zemí na emisích skleníkových
plynů a nezbytnost toho, aby tyto země řešily nárůst těchto emisí snížením emisní náročnosti
jejich hospodářského rozvoje, v souladu s obecnou zásadou společných, avšak
diferencovaných povinností a příslušných schopností. Evropská rada je připravena i nadále
poskytovat a dále posilovat podporu pro rozvojové země při snižování jejich zranitelnosti
a přizpůsobování se změně klimatu.

35.

S ohledem na ústřední úlohu obchodování s emisemi v rámci dlouhodobé strategie EU pro
snížení emisí skleníkových plynů vyzývá Evropská rada Komisi, aby včas provedla přezkum
systému EU pro obchodování s emisemi s cílem zvýšit transparentnost a posílit a rozšířit
oblast působnosti tohoto systému a aby v rámci tohoto přezkumu zvážila případné rozšíření
oblasti působnosti systému na využívání půdy, změny ve využívání půdy, lesnictví a pozemní
dopravu.
Evropská rada zdůrazňuje nutnost účinné, bezpečné a udržitelné evropské dopravní politiky.
V této souvislosti je důležité pokračovat v činnostech vedoucích ke zlepšení vlivu evropského
dopravního systému na životní prostředí. Evropská rada bere na vědomí probíhající práci
Evropské komise týkající se posouzení externích nákladů na dopravu a jejich internalizace.
Energetická politika

36.

S ohledem na globální oteplování spolu s potřebou zajistit bezpečnost dodávek a zvýšit
konkurenceschopnost podniků je stále zásadnější a naléhavější, aby EU zavedla integrovanou
energetickou politiku spojující opatření na evropské úrovni a na úrovni členských států. Jako
milník při vytváření energetické politiky pro Evropu a odrazový můstek pro další opatření
přijímá Evropská rada komplexní akční plán pro energetiku pro období 2007–2009 (příloha I),
založený na sdělení Komise nazvaném „Energetická politika pro Evropu“. Evropská rada bere
na vědomí, že volba členských států ohledně skladby zdrojů energie může mít vliv na
energetickou situaci v jiných členských státech a na schopnost Unie dosáhnout tří cílů
energetické politiky pro Evropu.

7224/1/07

13

CS

Závěry předsednictví – Brusel 8.–9. března 2007
37.

Akční plán stanoví, jakým způsobem lze dosáhnout významného pokroku v účinném
fungování a dotvoření vnitřního trhu EU s plynem a elektrickou energií a více propojeného
a integrovaného trhu. Předpokládá jmenování koordinátorů EU pro čtyři prioritní projekty
evropského zájmu. Zabývá se rovněž zásadní otázkou bezpečnosti dodávek energie a reakcí
na možné krizové situace. Pokud jde o bezpečnost dodávek, Evropská rada zdůrazňuje
význam plného využití dostupných nástrojů ke zlepšení dvoustranné spolupráce EU se všemi
dodavateli a k zajištění spolehlivých energetických toků do Unie. Akční plán obsahuje jasné
směrnice pro účinnou evropskou mezinárodní energetickou politiku založenou na společném
postoji. Stanoví velmi ambiciózní kvantifikované cíle týkající se energetické účinnosti,
energie z obnovitelných zdrojů a využití biopaliv a vyzývá k provedení evropského
strategického plánu pro energetické technologie, včetně ekologických systémů zachycování
a uchovávání uhlíku, který bude přezkoumán na jarním zasedání Evropské rady v roce 2008.

38.

Evropská rada vyzývá všechny dotyčné strany, aby rychle a s odhodláním pokračovaly v úsilí
o provedení všech bodů obsažených v akčním plánu v souladu s jeho ustanoveními
a podmínkami. Zejména vyzývá Komisi, aby co nejrychleji předložila návrhy požadované
v akčním plánu.
Další postup

39.

S ohledem na integrovaný přístup k politice v oblasti klimatu a energetiky bude akční plán pro
energetiku podrobován pravidelnému přezkumu v rámci každoročního hodnocení Evropské
rady týkajícího se pokroku a výsledků dosažených při provádění politik EU pro energetiku
a změnu klimatu. Komise se vyzývá, aby počátkem roku 2009 předložila aktualizovaný
strategický přezkum v oblasti energetiky, který bude sloužit jako základ pro nový akční plán
pro energetiku pro období od roku 2010 dále, jenž bude přijat na jarním zasedání Evropské
rady v roce 2010.
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IV.

Mezinárodní vztahy

40.

Evropská rada znovu potvrzuje strategický význam summitu EU–Afrika, jenž se bude konat
ve druhé polovině roku 2007. Vyjadřuje vděčnost nastupujícímu portugalskému předsednictví
za jeho ochotu uspořádat tento summit v prosinci roku 2007 v Lisabonu.

41.

Evropská rada uvítala skutečnost, že dne 8. února bylo v Mekce dosaženo dohody o sestavení
palestinské vlády národní jednoty. Oceňuje roli Saudské Arábie a arabských vůdců v úsilí
o dosažení palestinského smíření. EU je připravena spolupracovat s legitimní palestinskou
vládou, která přijme platformu vycházející ze zásad stanovených Kvartetem. Rada vybízí
Kvartet, aby nadále pokračoval ve svém aktivním přístupu k mírovému procesu na Blízkém
východě.

42.

Evropská rada připomíná své odhodlání posílit svrchovanost, územní celistvost a nezávislost
Libanonu. Opětovně vyzývá k úplnému a urychlenému provedení rezoluce 1701 a všech
dalších příslušných rezolucí Rady bezpečnosti. Znovu potvrzuje, že podporuje zřízení
zvláštního tribunálu pro Libanon v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 1664, a naléhavě
vyzývá mezinárodní společenství k poskytnutí podpory. Vyjadřuje uznání veškerému
konstruktivnímu mezinárodnímu zprostředkovatelskému úsilí, zejména ze strany generálního
tajemníka Ligy arabských států a ze strany Saudské Arábie, směřujícímu k řešení současné
politické krize v zemi. Zdůrazňuje, že je nezbytné provést závazky přijaté na mezinárodní
konferenci „Paříž III“.

________________________
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PŘÍLOHA I

AKČNÍ PLÁN EVROPSKÉ RADY (2007–2009)
ENERGETICKÁ POLITIKA PRO EVROPU (EPE)

Akční plán zahrnuje níže uvedená prioritní opatření, z nichž některá mohou přispívat k více než
jednomu ze tří cílů energetické politiky pro Evropu. Nová opatření by měla vzít v úvahu zásady
v oblasti zlepšení právní úpravy, zejména pokud jde o posuzování dopadu.
I.

Vnitřní trh s plynem a elektrickou energií

1.

S ohledem na zprávu Komise o vnitřním trhu i závěrečnou zprávu Komise navazující na
průzkum v odvětvích plynu a elektrické energie a s cílem zvýšit hospodářskou soutěž,
zajistit účinnou regulaci a povzbudit investice ve prospěch odběratelů, Evropská rada:
-

-

znovu potvrzuje, že prvním krokem pro dosažení tohoto cíle, k němuž je Rada
odhodlána, je zajistit včasné a úplné provedení litery i ducha stávajících právních
předpisů v oblasti vnitřního trhu týkajících se otevření trhů s plynem a elektrickou
energií, jelikož dosud nebylo dosaženo skutečně konkurenceschopného, vzájemně
propojeného a jednotného celoevropského vnitřního trhu s energií, který přinese velké
výhody pro konkurenceschopnost a odběratele v EU i zvýšení bezpečnosti dodávek;
bere na vědomí vzájemné působení investičních rozhodnutí a rozvoje regulačního
rámce, a je proto toho názoru, že budoucí opatření ovlivňující vnitřní trh musí být
navržena a prováděna způsobem, který zajistí příznivé prostředí pro nezbytné investice;
s ohledem na charakteristické rysy plynárenského odvětví a elektroenergetiky, jakož
i vnitrostátních a regionálních trhů, souhlasí, že je třeba:
·
účinné oddělení dodavatelských a výrobních činností od provozu sítě (oddělení)
na základě systémů pro provoz sítě, které fungují nezávisle a jsou odpovídajícím
způsobem regulovány, přičemž zajišťují rovný a volný přístup k dopravní
infrastruktuře a nezávislost rozhodování o investicích v oblasti infrastruktur;
·
další harmonizace pravomocí a posílení nezávislosti vnitrostátních energetických
regulačních orgánů;
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·
·
·
·
·
·
·

zřízení nezávislého mechanismu umožňujícího vnitrostátním regulačním orgánům
spolupracovat a přijímat rozhodnutí týkající se důležitých přeshraničních otázek;
vytvoření nového mechanismu Společenství pro operátory přenosových soustav
s cílem zlepšit koordinaci provozu sítě a bezpečnost přenosové soustavy, který by
vycházel ze stávajících postupů v oblasti spolupráce;
účinnější a integrovanější systém pro přeshraniční obchod s elektrickou energií
a provoz sítí, včetně vypracování technických norem;
posílení hospodářské soutěže a bezpečnosti dodávek usnadněním integrace
nových elektráren do elektrické rozvodné sítě ve všech členských státech, zejména
podporou nových subjektů vstupujících na trh;
příslušné investiční signály přispívající k účinnému a bezpečnějšímu provozu
přenosové sítě;
zvýšená transparentnost ve fungování trhu s energií;
lepší ochrana odběratelů, například vypracováním charty odběratelů energie.

Kromě toho Evropská rada vyzývá Komisi, aby:
·
·
·
·

včas poskytla pro červnové zasedání Rady ve složení pro energetiku další
vysvětlení týkající se plánovaných klíčových opatření a jejich dopadů;
vypracovala spolu s členskými státy střednědobé a dlouhodobé předpovědi
týkající se dodávky plynu a elektrické energie a poptávky po nich a určila další
investice nutné pro naplnění strategických potřeb EU;
posoudila dopad vertikálně integrovaných energetických společností ze třetích
zemí na vnitřní trh a způsob provedení zásady vzájemnosti;
posoudila přístup k zásobám plynu v EU.

Evropská rada vybízí Komisi, aby předložila příslušné návrhy, mimo jiné prostřednictvím
rozvoje stávajících právních předpisů tam, kde je to možné.
2.

Evropská rada znovu potvrzuje nutnost zlepšit regionální přeshraniční výměnu a urychlit
rozvoj regionální spolupráce v oblasti energetiky a zabývat se zároveň problémy okrajových
trhů s energií a usnadnit integraci regionálních trhů do vnitřního trhu EU a jeho dalšího
rozvoje zejména prostřednictvím propojení, s přihlédnutím k integraci energie
z obnovitelných zdrojů na pevnině i na moři, a:
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-

-

vítá, jako první krok, záměr Komise jmenovat v případě potřeby v souladu s článkem 10
rozhodnutí 1364/2006/ES evropské koordinátory k urychlení rozhodujících prioritních
projektů evropského zájmu1, poznamenává však, že k dosažení odpovídajícího
propojení zejména izolovaných trhů s energií jsou nezbytné nové projekty, a požaduje,
aby příslušné členské státy dosáhly do roku 2010 alespoň 10 % propojovací kapacity
týkající se elektrické energie a plynu. Za tímto účelem by dotyčné členské státy měly
posílit svou dvoustrannou spolupráci, například vypracováním vhodných pokynů;
vyzývá Komisi, aby předložila návrhy zaměřené na zjednodušení schvalovacích
postupů.

II.

Bezpečnost dodávek

3.

S cílem přispět k bezpečnosti dodávek v duchu solidarity mezi členskými státy, zejména
v případě krize dodávek energie, Evropská rada:
-

1

zdůrazňuje, že je nezbytné posílit bezpečnost dodávek pro EU jako celek, jakož i pro
jednotlivé členské státy prostřednictvím:
·
účinné diverzifikace zdrojů a přepravních tras, což přispěje rovněž k větší
konkurenceschopnosti vnitřního trhu s energií;
·
rozvoje účinnějšího mechanismu reakce na krize, na základě vzájemné spolupráce
a především stávajících mechanismů, s ohledem na širší okruh možností po
důkladném posouzení stávajících prostředků a s přihlédnutím k hlavní
odpovědnosti členských států, pokud jde o jejich vnitrostátní poptávku,
a s vhodným využitím možnosti včasného varování, kterou poskytuje síť
kontaktních subjektů v oblasti energetické bezpečnosti;
·
zlepšení transparentnosti údajů týkajících se ropy a přezkumu infrastruktur
dodávek ropy a systémů řízení zásob ropy v EU s cílem doplnit krizový
mechanismus Mezinárodní energetické agentury (IEA), zejména s ohledem na
dostupnost v případě krize;
·
důkladné analýzy dostupnosti a nákladů na zařízení pro skladování plynu v EU;
·
posouzení dopadu současných a potenciálních dovozů energií a podmínek
příslušných sítí na bezpečnost dodávek jednotlivých členských států;
·
zřízení Evropské observatoře pro dodávky energií v rámci Komise.

Prioritní projekty evropského zájmu jsou uvedeny v rozhodnutí Evropského parlamentu
a Rady 1364/2006/ES. Pokud jde o koordinátory a aniž jsou dotčena další jmenování, Rada
konstatuje, že ve svém sdělení Komise zvažuje tyto projekty: vysokonapěťové propojení mezi
Německem, Polskem a Litvou, napojení mořských větrných elektráren v severní Evropě,
propojení elektrických sítí mezi Francií a Španělskem a plynovod Nabucco přivádějící plyn
z oblasti Kaspického moře do střední Evropy.
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III. Mezinárodní energetická politika
4.

Je třeba urychlit vytvoření společného přístupu k vnější energetické politice, což bude
zahrnovat dialog a partnerství mezi odběratelskými a producentskými zeměmi, jakož i mezi
odběratelskými zeměmi navzájem a mezi odběratelskými a tranzitními zeměmi, a to
i prostřednictvím organizací jako je OPEC. Za tím účelem Evropská rada zdůrazňuje
následující klíčové prvky pro další rozvoj společného postoje EU na podporu tří cílů
energetické politiky:
·
·
·

·
·
·
·

·

1
2

sjednání a finalizace dohody navazující na dohodu o partnerství a spolupráci s Ruskem
týkající se zejména energetických otázek1;
prohloubení vztahů EU s regiony Střední Asie, Kaspického moře a Černého moře za
účelem další diverzifikace zdrojů a tras;
posílení partnerství a spolupráce na základě dvoustranného dialogu v oblasti energetiky
s USA a Čínou, Indií, Brazílií a dalšími rozvíjejícími se ekonomikami a se zaměřením
na snížení emisí skleníkových plynů, energetickou účinnost, obnovitelné zdroje
a nízkoemisní energetické technologie, zejména technologie zachycování a skladování
uhlíku (CCS);
zajištění provedení Smlouvy o Energetickém společenství s ohledem na její další rozvoj
a možné rozšíření na Norsko, Turecko, Ukrajinu a Moldavsko;
plné využívání nástrojů dostupných v rámci evropské politiky sousedství;
posílení vztahů v oblasti energetiky s Alžírskem, Egyptem a dalšími producentskými
zeměmi v regionu Mašrek/Magreb2;
rozvíjení zvláštního dialogu s africkými zeměmi v oblasti energetiky a využívání
nástrojů Společenství k posílení zejména decentralizované energie z obnovitelných
zdrojů a obecně přístupu k energii v tomto regionu a její udržitelnosti, jakož
i energetických infrastruktur společného zájmu;
podpora přístupu k energii v rámci Komise OSN pro udržitelný rozvoj.

Touto větou nejsou dotčena probíhající jednání týkající se mandátu pro jednání o dohodě
navazující na dohodu o partnerství a spolupráci.
S ohledem na závěry Rady ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy ze
dne 22. ledna 2007 (dokument 5463/07).
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IV.

Energetická účinnost a energie z obnovitelných zdrojů

5.

Evropská rada si je vědoma zvyšující se poptávky po energii a rostoucích cen energií,
jakož i výhod rozhodné a včasné společné mezinárodní akce v oblasti změny klimatu,
je přesvědčena o tom, že zásadní rozvoj energetické účinnosti a energie z obnovitelných
zdrojů zvýší energetickou bezpečnost, omezí předpokládaný růst cen energií a sníží emise
skleníkových plynů v souladu s ambicemi EU pro období po roce 2012, a zdůrazňuje,
že v zájmu spravedlivého sdílení úsilí a výhod všemi členskými státy a s přihlédnutím
k podmínkám, výchozím bodům a možnostem v jednotlivých členských státech by mělo být
dosaženo níže uvedeného cíle úspor energie a cílů pro obnovitelné zdroje a biopaliva.

6.

S ohledem na výše uvedené Evropská rada:
-

-

-

-

1

zdůrazňuje, že je třeba zvýšit energetickou účinnost v EU a dosáhnout tak cíle úspory
spotřeby energií v EU ve výši 20 % oproti výhledům na rok 2020, které uvádí Komise
v Zelené knize o energetické účinnosti, a vyzývá členské státy, aby za tímto účelem
náležitě využily vnitrostátních akčních plánů pro energetickou účinnost;
vyzývá k důkladnému a urychlenému provedení pěti hlavních a ambiciózních priorit
zdůrazněných v závěrech Rady o akčním plánu Komise pro energetickou účinnost ze
dne 23. listopadu 20061 ohledně energeticky účinné dopravy, dynamických požadavků
na minimální účinnost energetických zařízení, chování odběratelů energie, pokud jde
o energetickou účinnost a úsporu energie, energetických technologií a inovací a úspor
energie z budov;
vyzývá Komisi k urychlenému předložení návrhů, aby bylo možné přijmout požadavky
na zvýšenou energetickou účinnost kancelářského a pouličního osvětlení do roku 2008
a žárovek a jiných forem osvětlení v domácnostech do roku 2009;
vítá záměr Komise předložit v roce 2007 návrh nové mezinárodní dohody týkající se
energetické účinnosti s cílem rozvíjet společné globální úsilí o prosazování energetické
účinnosti, přičemž je třeba mít na paměti, že tato dohoda by měla doplňovat politiku EU
v oblasti energetické účinnosti;
podporuje využívání mezinárodních jednání k prosazování udržitelných metod výroby
a k podpoře mezinárodního obchodu s ekologickým a energeticky účinným zbožím
a službami;
vyzývá k včasnému přezkumu pokynů Společenství týkajících se státní pomoci pro
ochranu životního prostředí a dalších příslušných nástrojů Společenství, jež mohou
poskytovat pobídky, s cílem zajistit, aby ve větší míře podporovaly cíle Společenství
v oblasti energetiky a změny klimatu.
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7.

Evropská rada znovu potvrzuje dlouhodobý závazek Společenství k rozvoji energie
z obnovitelných zdrojů v celé EU po roce 2010, zdůrazňuje, že všechny druhy obnovitelných
zdrojů energie, pokud jsou využívány nákladově efektivním způsobem, přispívají současně
k bezpečnosti dodávek, konkurenceschopnosti a udržitelnosti, a je přesvědčena, že je nanejvýš
důležité vyslat v tomto směru jasný signál průmyslu, investorům, inovátorům
a výzkumníkům. Z těchto důvodů a s ohledem na odlišné podmínky, výchozí body a možnosti
v jednotlivých členských státech potvrzuje tyto cíle:
-

závazný cíl 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie
v EU do roku 2020;
závazný minimální cíl, jenž má být dosažen všemi členskými státy, 10% podílu biopaliv
na celkové spotřebě benzinu a nafty v dopravě EU do roku 2020, přičemž tento cíl má
být zaveden nákladově efektivním způsobem. Závazná povaha tohoto cíle je podmíněna
udržitelností výroby, dostupností biopaliv druhé generace na trhu a odpovídající
změnou směrnice o jakosti pohonných hmot, aby umožňovala patřičnou míru
přimíchávání.

Z celkových cílů v oblasti obnovitelných zdrojů by za plné účasti členských států měly být
odvozeny diferencované vnitrostátní celkové cíle s náležitým ohledem na spravedlivé
a přiměřené rozdělení zohledňující rozdílné výchozí pozice a možnosti jednotlivých států,
včetně stávající situace v oblasti obnovitelných energií a skladby zdrojů energie (viz body 10
a 11), přičemž rozhodnutí o vnitrostátních cílech pro jednotlivá specifická odvětví energie
z obnovitelných zdrojů (elektrická energie, vytápění a chlazení, biopaliva) je ponecháno
členským státům za předpokladu, že každý členský stát splní minimální cíl týkající se
biopaliv.
Za účelem dosažení těchto cílů Evropská rada:
-

-

1

vyzývá ke stanovení celkového soudržného rámce pro energii z obnovitelných zdrojů,
který by měl být vypracován na základě návrhu nové komplexní směrnice o využívání
všech obnovitelných zdrojů energie, jenž má Komise předložit v roce 2007. Tento návrh
by měl být v souladu s dalšími právními předpisy Společenství a mohl by obsahovat
ustanovení týkající se:
=
celkových vnitrostátních cílů členských států;
=
vnitrostátních akčních plánů zahrnujících odvětvové cíle a opatření k jejich
dosažení a
=
kritérií a opatření s cílem zajistit udržitelnou výrobu a využívání bioenergie
a zabránit rozporům mezi různými způsoby využívání biomasy;
vyzývá k důkladnému a urychlenému provedení opatření zdůrazněných v závěrech
Rady1 z června roku 2006 týkajících se akčního plánu pro biomasu předloženého
Komisí, zejména co se týče demonstračních projektů pro biopaliva druhé generace;
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-

-

8.

vyzývá Komisi k analýze potenciálu součinnosti na přeshraniční úrovni a na úrovni celé
EU a potenciálu vzájemného propojení pro dosažení celkového cíle v oblasti energií
z obnovitelných zdrojů, čímž se rovněž řeší situace zemí a regionů do značné míry
izolovaných od energetického trhu EU;
vyzývá Komisi ke spolupráci s členskými státy v oblasti rozvoje energií z obnovitelných
zdrojů, například prostřednictvím rozšířeného fóra o energiích z obnovitelných zdrojů,
a v oblasti podpory výměny osvědčených postupů.

Evropská rada zdůrazňuje, že v dlouhodobých cílech EU pro snížení emisí skleníkových
plynů musí hrát ústřední úlohu obchodování s emisemi a že je důležité, aby Komise provedla
přezkum systému EU pro obchodování s emisemi v zájmu vypracování zdokonaleného
systému EU pro obchodování s emisemi, který zajistí tržní, nákladově efektivní prostředky
umožňující snížení emisí při minimálních nákladech – včetně emisí v energeticky náročných
odvětvích – a který bude významným přínosem pro celkové cíle EU.

V.

Energetické technologie

9.

Evropská rada uznává nutnost posílit výzkum v oblasti energetiky, zejména za účelem
urychlení konkurenceschopnosti udržitelných energií, zejména z obnovitelných zdrojů,
a nízkouhlíkových technologií a dalšího rozvoje technologií v oblasti energetické účinnosti,
a vítá záměr Komise předložit během roku 2007 evropský strategický plán pro energetické
technologie k posouzení nejpozději na zasedání Evropské rady na jaře roku 2008.

10.

Evropská rada si je vědoma obrovského celosvětového přínosu udržitelného využívání
fosilních paliv a:
-

-

zdůrazňuje význam zásadního zvýšení výrobní účinnosti a zdokonalení čistých
technologií pro fosilní paliva;
vyzývá členské státy a Komisi, aby usilovaly o posílení výzkumu a vývoje a aby
vytvořily nezbytný technický, hospodářský a regulační rámec pro využívání
ekologických systémů zachycování a ukládání uhlíku (CCS) v nových elektrárnách na
fosilní paliva, pokud možno do roku 2020;
vítá záměr Komise zřídit do roku 2015 mechanismus pro stimulaci výstavby a provozu
až 12 demonstračních elektráren s využitím udržitelných technologií pro fosilní paliva
při komerční výrobě elektřiny.
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11.

Evropská rada připomíná, že energetická politika pro Evropu bude plně respektovat volbu
členských států ohledně skladby zdrojů energie:
-

-

bere na vědomí vyhodnocení příspěvku jaderné energie vypracované Komisí jako reakci
na rostoucí obavy, pokud jde o bezpečnost dodávek energie a snižování emisí CO2, při
současném zajištění zásadní úlohy jaderné bezpečnosti v rozhodovacím procesu;
potvrzuje, že je na každém členském státě, aby rozhodl, zda bude využívat jadernou
energii či nikoli, a zdůrazňuje, že toto musí být provedeno současně s dalším zlepšením
jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení a řízení radioaktivního odpadu a že za tím
účelem:
·
podporuje výzkum a vývoj v oblasti nakládání s odpadem, zejména v rámci
sedmého rámcového programu pro výzkum;
·
může předpokládat vytvoření skupiny na vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost
a nakládání s odpady;
navrhuje, aby se uskutečnila široká diskuse všech příslušných zainteresovaných stran
o příležitostech a rizicích souvisejících s jadernou energií.

________________________
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