SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
9. FUNKČNÍ OBDOBÍ
422.
USNESENÍ SENÁTU
z 19. schůze, konané dne 19. března 2014
k informaci vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady,
která se koná ve dnech 20. - 21. března 2014 /senátní tisk č. 250/
Senát
1.

bere na vědomí
informaci vlády o programu a o pozicích vlády pro jednání Evropské rady, které se
uskuteční ve dnech 20. - 21. března 2014;

2.

pokládá
aktuálně probíhající diskuzi o nastavení nových cílů v oblasti energetiky a klimatu
do roku 2030 za naprosto klíčové téma, a to nejen s ohledem na nutnost vytvoření
jasného a předvídatelného prostředí, které je nezbytné pro dlouhodobé investice
v oblasti energetiky, ale i s ohledem na posílení konkurenceschopnosti evropské
ekonomiky v dlouhodobém horizontu;

3.

domnívá se,
že by březnová Evropská rada neměla usilovat o dosažení finální politické dohody
o konkrétní podobě jednotlivých cílů, neboť je přesvědčen, že takto závažné
rozhodnutí musí být řádně prodiskutováno nejen na evropské úrovni, ale i na úrovni
národní, přičemž do této diskuze by se měly aktivně zapojit národní parlamenty;
v této souvislosti podotýká, že výbory Senátu aktuálně projednávají návrhy Komise
v této oblasti;

4.

rozumí
potřebě dosáhnout na evropské úrovni v průběhu roku 2014 dohody na společném
evropském přístupu, který bude uplatňován během jednání o nové mezinárodní
dohodě o ochraně klimatu; rovněž chápe, že je s ohledem na dlouhodobý cíl EU snížit
do roku 2050 emise skleníkových plynů o 80-95 % oproti roku 1990 žádoucí mít
stanovený postupný plán naplňování tohoto cíle, což nyní navrhované cíle do roku
2030 představují;

5.

považuje za nezbytné
usilovat o vyšší koherenci mezi jednotlivými energeticko-klimatickými cíli, tj.
snižováním emisí skleníkových plynů, energetickou účinností a využíváním
obnovitelných zdrojů na straně jedné a podporou růstu a konkurenceschopnosti
evropské ekonomiky na straně druhé;

6.

dodává,
že je nutné energeticko-klimatické cíle naplňovat nákladově efektivním způsobem,
který musí zajistit cenově dostupné dodávky energie pro občany i podniky a nesmí
ohrozit konkurenceschopnost EU v globální soutěži;

7.

domnívá se,
že s ohledem na mimořádné dopady hospodářské a finanční krize (jako např. nárůst
nezaměstnanosti, sociální nerovnosti a snížení růstového potenciálu v mnoha zemích
EU), ze které se dle údajů Evropské komise Unie pomalu zotavuje, je na místě
zhodnotit dosavadní fungování strategie Evropa 2020 a naplňování vytyčených cílů;
bude proto věnovat zvýšenou pozornost sdělení Komise o předběžném hodnocení
výsledků strategie Evropa 2020 (COM (2014) 130) a podporuje aktualizaci a revizi
strategie v polovině doby jejího uskutečňování;

8.

vítá,
že se Evropská rada bude zabývat otázkou konkurenceschopnosti evropského
průmyslu a v této souvislosti plně podporuje zásadu, aby návrhy legislativních aktů
byly vždy doprovázeny hodnocením dopadů, ve kterém by se Komise komplexně
zabývala dopady navrhované regulace na konkurenceschopnost EU jako celku stejně
tak jako jednotlivých členských států;

9.

podporuje
prohlášení hlav států a předsedů vlád EU týkající se Ukrajiny z 6. března 2014,
ve kterém Evropská rada mimo jiné důrazně odsoudila nevyprovokované porušení
svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny ze strany Ruské federace a vyzvala
k nalezení řešení krize prostřednictvím jednání mezi vládou Ukrajiny a vládou Ruské
federace;

10. odsuzuje
ve shodě se závěry Rady pro zahraniční věci EU ze 17. března 2014 pořádání
nelegálního referenda na Krymu o připojení k Ruské federaci, které proběhlo
v rozporu s ukrajinskou ústavou;
11. vítá
návrh Komise na zavedení autonomních celních opatření ve prospěch Ukrajiny jako
významnou součást pomoci EU Ukrajině a dále podporuje podpis politické části
Asociační dohody, který je naplánovaný na 21. března 2014.
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