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Mötet föregicks av en föredragning av Europaparlamentets nya ordförande, Hans-Gert Pöttering, 

och åtföljdes av en diskussion.

o

o o

Europa - vi lyckas tillsammans

Europa genomgår för närvarande ett ekonomiskt uppsving och reformerna börjar att leda till tillväxt 

och sysselsättning. Denna positiva utveckling bör utnyttjas för att påskynda moderniseringstakten i 

Europa och av dess ekonomi, och på så sätt bidra till att EU uppnår högre välstånds- och 

sysselsättningsnivåer samt större social sammanhållning. Unionen är fast besluten att i en 

globaliserad värld utforma såväl sin inre som yttre politik i överensstämmelse med sina värderingar 

till nytta för unionens medborgare.

Med utgångspunkt i de betydande framsteg som hittills gjorts med att genomföra målen för den 

förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning och för att klara de mest brådskande 

utmaningarna uppmanar Europeiska rådet medlemsstaterna och EU:s institutioner att fortsätta 

insatserna för att 

- stärka den inre marknaden och konkurrenskraften, skapa bättre ramvillkor för innovation och 

större investeringar i forskning och utveckling, främja kvalitativ sysselsättning och förbättra 

den sociala sammanhållningen,

- intensifiera agendan för bättre lagstiftning för att skapa ett mer dynamiskt företagsklimat,

- utveckla en hållbar integrerad europeisk klimat- och energipolitik.
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I. Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning

1. Den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning börjar nu att ge resultat. Den 

bidrar till den allmänt gynnsamma ekonomiska uppgången, vilken framgår av aktuella 

ekonomiska prognoser: En förväntad tillväxttakt på 2,7 % under 2007 och en förväntad 

positiv utveckling på arbetsmarknaderna, där sju miljoner nya arbetstillfällen kommer att 

skapas under perioden 2007-2008 och leda till en potentiell ökning av sysselsättningsgraden 

från strax under 64 % 2005 till nästan 66 % 2008 samt minskad arbetslöshet. Den positiva 

utvecklingen inom ekonomi, sysselsättning och den sociala sektorn är ömsesidigt 

förstärkande.

2. Genomförandet av medlemsstaternas nationella reformprogram och gemenskapens 

Lissabonprogram, som lades fram hösten 2005, har börjat lovande. Såsom betonas i 

kommissionens årliga lägesrapport 2007 gör medlemsstaterna verkliga ansträngningar för att 

föra reformarbetet framåt, även om resultaten varierar medlemsstaterna emellan och mellan 

de olika politikområden som omfattas. Även sammanhållningspolitiken bidrar till uppnåendet 

av Lissabonmålen.

3. Medlemsstaterna är fast beslutna att dra full fördel av den allmänt gynnsamma ekonomiska 

situationen för att stärka dynamiken för reformer och därigenom ytterligare förbättra Europas 

globala konkurrensposition. För att stimulera dessa insatser tillstyrker Europeiska rådet 

landsspecifika rekommendationer för den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken 

för medlemsstaterna och euroområdet, vars medlemsstater bör sörja för effektiv samordning 

av politiken. För att nästa treårsperiod av den förnyade Lissabonstrategin skall kunna 

förberedas uppmanar Europeiska rådet kommissionen att lägga fram en interimsrapport 

hösten 2007 inför sitt förslag om integrerade riktlinjer för tillväxt och sysselsättning 

(2008-2011). Europeiska rådet uppmanar dessutom medlemsstaterna att i tid lägga fram sina 

nationella rapporter om genomförandet av de nationella reformprogrammen.
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4. Europeiska rådet framhåller vikten av att utbyta bästa metoder inom multilateral övervakning 

och uppmanar till ökat samarbete mellan samordnarna för Lissabonstrategin. Europeiska rådet 

bekräftar vikten av att det civila samhället, arbetsmarknadens parter, regionerna och de lokala 

myndigheterna känner ett ökat ägarskap, eftersom de alla är av central betydelse för att målen 

för strategin skall kunna uppnås. I detta sammanhang bör det göras ytterligare insatser för att 

förbättra kommunikationen. Europeiska rådet understryker slutsatserna från det sociala 

trepartstoppmötet den 8 mars 2007 när det gäller den centrala roll som arbetsmarknadens 

parter spelar och behovet av deras fortlöpande och aktiva insatser för att uppnå 

Lissabonstrategins mål. 

En tillväxt- och stabilitetsinriktad finansiell och ekonomisk politik

5. En sund och välbalanserad finanspolitik, som framför allt leder till att medlemsstaternas 

medellångsiktiga budgetmål uppnås, samt ytterligare strukturella reformer är nödvändiga för 

att säkerställa långsiktig framgång för den europeiska ekonomiska och monetära unionen 

liksom Europas ekonomi i sin helhet.

6. Medlemsstaterna kommer att fortsätta sitt arbete med att fullfölja strukturella reformer och 

ytterligare konsolidera sina offentliga budgetar i enlighet med den reviderade stabilitets- och 

tillväxtpakten. Långsiktig hållbarhet för de offentliga finanserna bör tryggas genom ytterligare 

reformer av pensions-, sjuk- och hälsovårdssystemen, minskad offentlig skuld samt ökad 

sysselsättningsgrad och produktivitet. De offentliga finansernas kvalitet måste förbättras 

genom effektiviserat resursutnyttjande i offentliga utgifter, omstrukturering av offentliga 

utgifter till stöd för åtgärder som främjar produktivitet och innovation samt förstärkning av 

humankapitalet i syfte att öka ekonomins tillväxtpotential på lång sikt.
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En starkare inre marknad och en förstärkt konkurrenskraft för Europa

7. En väl fungerande inre marknad förblir ett centralt inslag i Lissabonagendan för tillväxt och 

sysselsättning. Med tanke på globaliseringens utmaningar och möjligheter framhåller 

Europeiska rådet vikten av att ytterligare förbättra den inre marknadens funktion för att möta 

nya ekonomiska förutsättningar. Europeiska rådet erinrar om vikten av att ytterligare stärka 

konsumenternas och näringslivets förtroende för den inre marknaden. Europeiska rådet 

noterar kommissionens vision om den inre marknaden i dess interimsrapport och uppmanar 

kommissionen att så snart som möjligt under andra halvåret 2007 lägga fram en ambitiös och 

omfattande översyn av den inre marknaden. Europeiska rådet uppmanar rådet att behandla 

denna utan dröjsmål. Det bör ägnas särskild uppmärksamhet åt att stimulera de små och 

medelstora företagens potential, inbegripet inom den kulturella och den kreativa sektorn, med 

beaktande av deras roll som drivkrafter för tillväxt, sysselsättning och innovation.

8. En förstärkning av den inre marknadens fyra friheter kommer att stärka Europeiska unionens 

internationella konkurrenskraft. Europeiska rådet betonar vikten av kommissionens initiativ 

för att ge ny drivkraft åt den inre varumarknaden genom att förstärka det ömsesidiga 

erkännandet och få varumarknaden att fungera bättre inom det harmoniserade området, medan 

man samtidigt säkerställer en hög säkerhets- och konsumentskyddsnivå. Europeiska rådet 

uppmanar rådet att snabbt fatta beslut om de föreslagna åtgärderna. Det nyligen antagna 

tjänstedirektivet är ett centralt instrument för att frigöra den fulla potentialen för den 

europeiska tjänstesektorn. Det bör ges hög prioritet åt ett fullständigt, enhetligt och snabbt 

införlivande av dess bestämmelser på ett konsekvent sätt. Europeiska rådet understryker att en 

fullt fungerande och sammankopplad inre gas- och elmarknad, ytterligare integration av de 

europeiska finansmarknaderna, särskilt genom undanröjande av hinder för skapandet av ett 

gemensamt betalningsområde, samt en ytterligare liberalisering av postmarknaderna samtidigt 

som finansieringen av en effektiv samhällsomfattande tjänst säkerställs, kommer att vara 

viktiga steg för att uppnå detta mål. Allt bör göras för att lagstiftningsförfarandet avseende 

sänkta roamingavgifter skall kunna slutföras före andra halvåret 2007.
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9. En förutsättning för en väl fungerande inre marknad är tydliga och konsekventa 

EU-bestämmelser, ett snabbt, korrekt och högkvalitativt införlivande av 

gemenskapslagstiftningen samt en effektiv tillämpning och efterlevnad av gemensamma 

bestämmelser. Medlemsstaterna har gjort stora framsteg mot målet att begränsa bristerna i 

införlivandet till högst 1,5 %. Europeiska rådet uppmanar dem att fortsätta arbetet med att till 

senast 2009 gradvis ytterligare minska dessa brister till högst 1 %, samtidigt som det 

framhåller vikten av lämpliga tidsfrister för införlivandet.

10. Europeiska rådet anser att det är ytterst viktigt för den europeiska ekonomins tillväxt- och 

sysselsättningsutsikter och för utvecklingen att man behåller och förstärker det multilaterala 

handelssystem som baseras på WTO. Europeiska rådet betonar nödvändigheten av en 

ambitiös, balanserad och omfattande överenskommelse om utvecklingsagendan från Doha 

och uppmanar alla viktiga partner att agera i samma anda av konstruktivt engagemang för att 

förhandlingarna skall kunna slutföras med framgång. Samtidigt bör man med 

WTO-plattformen som utgångspunkt snabbt gå vidare med bilaterala och regionala 

frihandelsavtal med relevanta partner.

11. Inför toppmötet mellan EU och USA i april 2007 betonar Europeiska rådet vikten av de 

transatlantiska ekonomiska förbindelserna vilka bör stärkas genom ett nytt transatlantiskt 

ekonomiskt partnerskap som intensifierar engagemanget för det ekonomiska initiativ som 

lanserades vid toppmötet 2005. Detta kommer att inriktas på förbättrad konvergens i 

lagstiftningen på olika områden, samordning av arbetet med att skydda immateriella 

rättigheter samt fördjupat samarbete på energi- och miljöområdet i syfte att öka både 

EU:s och USA:s internationella konkurrenskraft.

12. I fråga om mer avlägsna länder understryker Europeiska rådet vikten av att särskilt förbättra 

europeiska företags tillträde till snabbväxande tillväxtmarknader. Skyddet av immateriella 

rättigheter och kampen mot förfalskning och piratkopiering av produkter måste stärkas 

internationellt. Kommissionen uppmanas att ta lämpliga initiativ till snabbare utveckling och 

spridning av europeiska standarder för att möta snabbväxande innovativa och 

kunskapsbaserade marknaders behov. Kommissionen uppmanas även att tillsammans med 

medlemsstaterna undersöka hur den multilaterala disciplinen när det gäller statligt stöd kan 

förstärkas och ytterligare utvecklas inom ramen för den externa konkurrenskraften.
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Förstärkt innovation, forskning och utbildning

13. Medlemsstaterna är fast beslutna att förbättra ramvillkoren för innovation, t.ex. 

konkurrensutsatta marknader, och mobilisera ytterligare resurser för forsknings-, utvecklings-

och innovationsverksamheter. Europeiska rådet upprepar vikten av att 3 % av BNP 

senast 2010 investeras i forskning och utveckling. Europeiska rådet framhåller 

nödvändigheten av att i möjligaste mån öka synergin mellan olika gemenskapsprogram och 

förbättra omvandlingen av forskningsrön till innovativa produkter och tjänster samt 

säkerställa att kunskaper på lämpligt sätt utbyts mellan alla partner. Europeiska rådet 

uppmanar också kommissionen att lägga fram rekommendationer till riktlinjer för samarbete 

och överföring av teknik mellan offentlig forskning och industrin samt, som en prioriterad 

fråga, att lägga fram sina strategier för immateriella rättigheter och patent.

14. Europeiska rådet uppmanar kommissionen och medlemsstaternas att fortsätta genomförandet 

av strategin för innovationspolitik. Investeringar i framtida teknik utgör en synnerligen viktig 

faktor för att säkerställa Europas konkurrenskraft på ledande marknader. I detta sammanhang 

uppmanas kommissionen att lägga fram förslag till gemensamma teknikinitiativ på utvalda 

områden av strategisk betydelse. Kommissionen uppmanas också att lägga fram förslag till 

initiativ som grundar sig på artikel 169 för att garantera gemenskapens deltagande i de 

FoTU-program (forskning och teknisk utveckling) som flera medlemsstater har inlett så att de 

initiativ i respektive program där man hunnit längst kan inledas 2007. Europeiska rådet 

betonar att mänskliga resurser av utomordentligt hög kvalitet och främjandet av 

"kompetensrörlighet" är av avgörande betydelse. Europeiska rådet understryker även den 

viktiga roll som det nyligen inrättade Europeiska forskningsrådet kommer att spela i detta 

avseende.

15. Utbildning är en förutsättning för en väl fungerande kunskapstriangel (utbildning – forskning 

– innovation) och spelar en central roll för att stimulera tillväxt och sysselsättning. Goda 

framsteg har under de senaste 12 månaderna gjorts med genomförandet av arbetsprogrammet 

Utbildning 2010. Medlemsstaterna är fast beslutna att fortsätta reformerna och fullt ut 

genomföra arbetsprogrammet, särskilt genom att modernisera den högre utbildningen, att 

säkerställa en attraktiv yrkesutbildning av hög kvalitet och att genomföra nationella strategier 

för livslångt lärande.
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16. Europeiska rådet uppmanar rådet och Europaparlamentet att under första halvåret 2007 

slutföra den ingående granskningen av kommissionens förslag om Europeiska tekniska 

institutet så att ett beslut kan fattas före årsskiftet.

17. Miljöteknik och miljöinnovation bidrar till att uppnå målen för Lissabonstrategin för tillväxt 

och sysselsättning, bl.a. att bekämpa klimatförändringar. Medlemsstaterna är fast beslutna att 

främja miljöinnovation genom en ambitiös strategi med fullt utnyttjande av de ledande 

marknaderna på områden som hållbar och säker teknik med låga koldioxidutsläpp, förnybar 

energi samt energi- och resurseffektivitet. Europeiska rådet uppmanar kommissionen att i 

början av 2008 lägga fram förslag till en integrerad strategi för främjande av miljöinnovation.

Stimulerande av sysselsättning samt modernisering och förstärkning av den europeiska 

sociala modellen

18. Med tanke på den positiva utvecklingen på medlemsstaternas arbetsmarknader framhåller 

Europeiska rådet vikten av "bra arbete" och de principer som ligger till grund för detta, 

nämligen arbetstagarnas rättigheter och inflytande, lika möjligheter, arbetsmiljöfrågor och en 

familjevänlig organisation av arbetet. Europeiska rådet ser fram emot diskussionen om 

kommissionens meddelande om flexicurity, som bör bidra till utarbetandet av olika metoder 

för flexicurity i syfte att nå den policymix som är rätt anpassad till arbetsmarknadens behov, 

inbegripet ett ökat arbetsmarknadsdeltagande. Ett förstärkt livscykelperspektiv på yrkeslivet 

är även nödvändigt för att förbättra tillträdet till arbetsmarknaden och främja ett längre 

arbetsliv och yrkesmässig rörlighet under hela livscykeln.
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19. Europeiska rådet bekräftar nödvändigheten av att stärka ekonomisk och social 

sammanhållning i hela unionen och framhåller den viktiga roll som arbetsmarknadens parter 

spelar. Det framhåller betydelsen av EU:s sociala dimension. I detta sammanhang erinrar 

Europeiska rådet om de sociala bestämmelserna i fördraget, särskilt den vikt det fäster vid att 

främja sysselsättningen samt att förbättra levnads- och arbetsvillkor och därigenom 

möjliggöra en harmonisering samtidigt som förbättringarna bibehålls. I syfte att säkerställa att 

unionens medborgare fortsätter att stödja den europeiska integrationen framhåller Europeiska 

rådet att medlemsstaternas gemensamma sociala mål bättre bör beaktas i Lissabonagendan. 

I detta sammanhang välkomnar Europeiska rådet den gemensamma sysselsättningsrapporten 

och den gemensamma rapporten om socialt skydd och social integration. För att stärka den 

sociala sammanhållningen betonar Europeiska rådet behovet av att bekämpa fattigdom och 

socialt utanförskap, särskilt fattigdom hos barn, och att ge alla barn lika möjligheter. Större 

uppmärksamhet bör ägnas åt aktiv delaktighet, dvs. att garantera tillräckliga minimiresurser 

för alla, samtidigt som arbete skall löna sig. I kommissionens lägesrapport om den sociala 

verkligheten bör ytterligare underlag lämnas för diskussionerna om sociala frågor.

20. Den demografiska förändringen ställer medlemsstaterna inför en komplicerad uppsättning 

utmaningar som är kopplade till varandra. Inrättandet av en "allians för familjefrågor" 

kommer att tjäna som plattform för medlemsstaternas utbyte av åsikter och kunskaper om 

familjevänlig politik samt av bästa praxis. Medlemsstaterna kommer att fortsätta att 

vidareutveckla strategier för att främja lika möjligheter för kvinnor och män samt den roll 

som ungdomar, bl.a. vid övergången från skolan till arbetslivet, äldre och människor med låg 

utbildning spelar som aktiva deltagare i ekonomin och på arbetsmarknaden så att deras fulla 

potential kan utnyttjas i syfte att bidra till våra samhällens ekonomiska och sociala utveckling.
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II. Bättre lagstiftning

21. Bättre lagstiftning förblir ett viktigt instrument för den politik som syftar till att stärka 

konkurrenskraften och stödja hållbar tillväxt och sysselsättning. Europeiska rådet framhåller 

att goda framsteg gjordes 2006 på vägen mot förbättrad lagstiftning och välkomnar 

kommissionens handlingsplan för att minska de administrativa bördorna inom EU. 

Europeiska rådet betonar också att det krävs ytterligare insatser för att konsolidera och bygga 

vidare på de resultat som hittills uppnåtts.

22. Europeiska rådet uppmanar kommissionen att fortlöpande uppdatera sitt 

förenklingsprogram. Europeiska rådet framhåller vikten av att konkreta resultat uppnås på 

detta område, samtidigt som de politiska syftena med lagstiftningen inte får äventyras och 

gemenskapens regelverk måste respekteras, samt uppmanar rådet att ägna särskild 

uppmärksamhet åt de förenklingsförslag som det anser vara prioriterade.

23. Betydande framsteg har gjorts på området bättre lagstiftning. Utvärderingen av 

kommissionens system för konsekvensbedömningar kommer att bidra till att identifiera 

ytterligare förbättringar, bland annat genom att större hänsyn tas till aspekter som är relevanta 

för extern konkurrenskraft som en del av de ekonomiska konsekvenserna. Ett viktigt steg för 

att ytterligare förbättra konsekvensbedömningarnas kvalitet är enligt Europeiska rådet 

kommissionens inrättande av en "konsekvensbedömningsnämnd". Europeiska rådet 

framhåller nödvändigheten av att rådet och Europaparlamentet i högre grad använder sig av 

konsekvensbedömningar. Under våren 2008 kommer Europeiska rådet att på grundval av en 

översyn från kommissionen överväga huruvida det krävs ytterligare åtgärder och beakta olika 

alternativ, inbegripet en grupp med oberoende experter som skall ge institutionerna råd i deras 

arbete för bättre lagstiftning.
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24. Europeiska rådet betonar att minskning av administrativa bördor är en viktig åtgärd för att 

stimulera Europas ekonomi, särskilt genom dess återverkningar för små och medelstora 

företag. Kraftfulla gemensamma insatser är nödvändiga för att i betydande grad minska de 

administrativa bördorna i EU. Europeiska rådet är därför enigt om att administrativa bördor 

som orsakas av EU-lagstiftning bör minskas med 25 % till 2012. Med hänsyn till de olika 

utgångspunkterna och traditionerna uppmanar Europeiska rådet medlemsstaterna att till 2008 

fastställa egna nationella mål på jämförbar ambitionsnivå inom sina behörighetsområden.

25. Europeiska rådet uppmanar därför kommissionen att med bistånd av medlemsstaterna inleda 

åtgärdsprogrammet för minskning av de administrativa bördorna och är enigt om att 

mätningen av de administrativa kostnader som gemenskapslagstiftningen orsakar bör påbörjas 

på de prioriterade områden som kommissionen föreslår samt uppmanar rådet och 

Europaparlamentet att särskilt prioritera de omedelbara insatser som anges i 

åtgärdsprogrammet så snart kommissionen har lagt fram motsvarande förslag, så att de kan 

antas så snart som möjligt under 2007. Europeiska rådet stöder kommissionens avsikt att som 

pilotprojekt inrätta en oberoende expertkommitté som skall bistå kommissionen och 

medlemsstaterna med genomförandet av åtgärdsprogrammet för minskning av de 

administrativa bördorna.

26. Europeiska rådet uppmanar rådet att årligen se över de framsteg som görs med alla aspekter 

av bättre lagstiftning.

III. En integrerad klimat- och energipolitik

27. De utmaningar som klimatförändringar medför måste tacklas effektivt och utan dröjsmål. 

Nyligen genomförda studier i denna fråga har bidragit till att höja medvetenheten och 

kunskaperna om konsekvenserna på lång sikt, inbegripet konsekvenserna för den globala 

ekonomiska utvecklingen och har framhävt behovet av beslutsamma och omedelbara åtgärder. 

Europeiska rådet understryker den avgörande betydelsen av att uppnå det strategiska målet att 

begränsa ökningen av världens medeltemperatur till högst 2 °C i förhållande till förindustriell 

tid.
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28. På grund av att energiproduktion och -användning utgör de största källorna till utsläpp av 

växthusgaser krävs det ett integrerat tillvägagångssätt när det gäller klimat- och energipolitik 

för att uppnå detta mål. Integrering bör uppnås på ett ömsesidigt stödjande sätt. Mot denna 

bakgrund kommer energipolitiken för Europa att eftersträva följande tre mål, med full respekt 

för medlemsstaterna val av energimix och deras överhöghet över primärenergikällorna och i

en anda av solidaritet bland medlemsstaterna:

- Ökad försörjningstrygghet.

- Säkerställande av de europeiska ekonomiernas konkurrenskraft och tillgången till energi 

till rimligt pris.

- Främjande av miljömässig hållbarhet och kamp mot klimatförändringar.

Klimatskydd

29. Europeiska rådet framhåller EU:s ledande roll när det gäller de internationella 

klimatskyddsåtgärderna. Europeiska rådet betonar att de internationella kollektiva insatserna 

kommer att vara avgörande för att verkningsfulla, effektiva och rättvisa motåtgärder skall 

kunna vidtas i den omfattning som krävs för att klara av de utmaningar som följer av 

klimatförändringar. I detta syfte krävs det att förhandlingar om en världsomfattande och 

heltäckande överenskommelse för tiden efter 2012 som bygger vidare på och vidgar 

Kyotoprotokollets struktur och fastställer en rättvis och flexibel ram för bredast möjliga 

deltagande, lanseras vid FN:s internationella klimatkonferens som kommer att inledas i slutet 

av 2007 och slutföras senast 2009. I samband med detta stöder Europeiska rådet de faktorer 

som miljörådet fastställde den 20 februari 2007 som väsentliga led i en verkningsfull och 

lämplig ram efter 2012 som bl.a. skulle inkludera utveckling av en gemensam syn för att 

uppnå det slutliga målet i FN:s ramkonvention om klimatförändringar, förstärkande och 

utvidgning av globala koldioxidmarknader, utveckling, användning och överföring av 

nödvändig teknik för att minska utsläppen, lämpliga anpassningsåtgärder för att hantera 

klimatförändringens effekter, åtgärder mot avskogningen samt när det gäller utsläpp från 

internationell luftfart och sjötransporter. Alla länder bör uppmanas att bidra till 

ansträngningarna inom denna ram alltefter deras differentierade ansvar och förmåga.
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30. Europeiska rådet upprepar åter att absoluta åtaganden att minska utsläppen är grunden för en 

global koldioxidmarknad. Industriländerna bör fortsätta att vara pådrivande genom att 

förbinda sig att kollektivt minska sina utsläpp av växthusgaser i storleksordningen 30 % fram 

till 2020, jämfört med 1990. De bör göra detta även i syfte att kollektivt minska sina utsläpp 

med 60-80 % fram till 2050, jämfört med 1990.

31. I detta sammanhang stöder Europeiska rådet EU:s mål om en minskning på 30 % av utsläppen 

av växthusgaser jämfört med 1990 fram till 2020, som ett bidrag till en global och 

övergripande överenskommelse för perioden efter 2012, under förutsättning att andra 

industriländer förbinder sig att göra jämförbara utsläppsminskningar och ekonomiskt mer 

avancerade utvecklingsländer i rimlig utsträckning bidrar alltefter ansvar och förmåga. 

Europeiska rådet uppmanar dessa länder att lägga fram förslag om sina bidrag till 

överenskommelsen för tiden efter 2012.

32. Europeiska rådet betonar att EU förbinder sig att omvandla Europa till en i högsta grad 

energieffektiv ekonomi med låga utsläpp av växthusgaser och beslutar att EU, till dess att en 

global och övergripande överenskommelse för perioden efter 2012 ingås och utan att det 

inverkar på EU:s ståndpunkt i internationella förhandlingar, skall göra ett fast och oberoende 

åtagande att uppnå en minskning på minst 20 % av utsläppen av växthusgaser fram till 2020, 

jämfört med 1990.

33. Europeiska rådet beslutar att det krävs en differentierad strategi för medlemsstaternas bidrag 

som är rättvis och transparent samt tar hänsyn till nationella förhållanden och de relevanta 

referensåren för Kyotoprotokollets första åtagandeperiod. Europeiska rådet inser att 

genomförandet av dessa mål kommer att bygga på gemenskapens strategier och på en 

överenskommen, intern bördefördelning och uppmanar kommissionen att, i nära samarbete 

med medlemsstaterna, omedelbart påbörja en teknisk analys av kriterier, inbegripet 

socioekonomiska parametrar samt andra relevanta och jämförbara parametrar, som underlag 

för ytterligare ingående diskussioner. Med tanke på den energiintensiva sektorns stora 

betydelse betonar Europeiska rådet att kostnadseffektiva åtgärder behövs för att förbättra både 

sådana europeiska industriers konkurrenskraft och miljökonsekvenser.
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34. Europeiska rådet noterar den ökande andelen växthusgasutsläpp från utvecklingsländerna och 

dessa länders behov att ta itu med utsläppsökningen genom att minska den utsläppsintensitet 

som följer av deras ekonomiska utveckling, i linje med den allmänna principen om 

gemensamt men differentierat ansvar och insatser efter förmåga. Europeiska rådet är berett att 

upprätthålla och ytterligare förstärka sitt stöd till utvecklingsländerna så att de kan minska sin 

sårbarhet och anpassa sig till klimatförändringen.

35. I och med att utsläppshandeln har en central ställning i EU:s långsiktiga strategi för minskade 

utsläpp av växthusgaser uppmanar Europeiska rådet kommissionen att se över EU:s system 

för handel med utsläppsrätter i god tid, så att systemet präglas av ökad klarhet och tydlighet 

och får ett breddat tillämpningsområde och att, som en del av översynen av EU:s system för 

handel med utsläppsrätter, överväga en möjlig utvidgning av tillämpningsområdet till 

markanvändning, förändrad markanvändning samt skogsbruk och yttransport.

Europeiska rådet betonar nödvändigheten av en effektiv, säker och hållbar europeisk 

transportpolitik. I detta sammanhang är det viktigt att gå vidare med åtgärder för att öka det 

europeiska transportsystemets miljöprestanda. Europeiska rådet noterar Europeiska 

kommissionens pågående arbete avseende uppskattningen av externa kostnader för transporter 

och deras internalisering.

Energipolitik

36. På grund av den globala uppvärmningen, i kombination med behovet att garantera 

försörjningstrygghet och förbättra näringslivets konkurrenskraft, blir det än mer nödvändigt 

och brådskande att EU utformar en integrerad energipolitik, där insatser på europeisk nivå och 

i medlemsstaterna kombineras. Som en milstolpe i skapandet av en energipolitik för Europa 

och en språngbräda för ytterligare insatser antar Europeiska rådet en heltäckande 

energihandlingsplan för perioden 2007-2009 (bilaga I), grundad på kommissionens 

meddelande "En energipolitik för Europa". Europeiska rådet noterar att medlemsstaters val av 

energimix kan påverka energiläget i andra medlemsstater och EU:s möjligheter att uppnå de 

tre målen med energipolitiken för Europa.
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37. I handlingsplanen anges hur man skall uppnå betydande framsteg för en effektivt fungerande 

och fullbordad inre EU-marknad för gas och el och en i högre grad sammanlänkad och

integrerad marknad. Planerna är att EU-samordnare skall utses för fyra prioriterade projekt av 

europeiskt intresse. Även den avgörande frågan om energiförsörjningstrygghet och åtgärder 

vid potentiella kriser tas upp. När det gäller försörjningstrygghet betonar Europeiska rådet 

betydelsen av att till fullo utnyttja tillgängliga instrument för att förbättra EU:s bilaterala 

samarbete med alla leverantörer och att säkerställa tillförlitliga energiflöden in i unionen.

Klara riktlinjer anges för en effektiv europeisk internationell energipolitik som talar med 

gemensam röst. Mycket ambitiösa och kvantifierade mål ställs upp för energieffektivitet, 

förnybar energi och användningen av biobränslen och det framförs krav på en europeisk 

strategisk energiteknikplan, där miljösäker avskiljning och lagring av koldioxid skall ingå, 

som skall behandlas vid Europeiska rådets vårmöte 2008.

38. Europeiska rådet uppmanar alla berörda parter att gå fram snabbt och beslutsamt för att på 

alla punkter genomföra handlingsplanen i enlighet med dess bestämmelser och villkor. 

Särskilt uppmanas kommissionen att så snart som möjligt överlämna de förslag som 

efterfrågas i handlingsplanen.

Uppföljning

39. Handlingsplanen för energi kommer mot bakgrund av den integrerade strategin för klimat-

och energipolitik att regelbundet ses över i samband med Europeiska rådets årliga genomgång 

av utvecklingen och resultaten inom genomförandet av EU:s energi- och 

klimatförändringspolitik. Kommissionen uppmanas att i början av 2009 lägga fram en 

uppdaterad strategisk energiöversyn som skall bilda utgångspunkt för den nya handlingsplan 

för energi som skall gälla från och med 2010 och som Europeiska rådet skall anta vid 

vårmötet 2010.
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IV. Internationella förbindelser

40. Europeiska rådet bekräftar ånyo den strategiska betydelsen av det toppmöte mellan EU och 

Afrika som kommer att hållas under senare hälften av 2007. Det uttrycker sin tacksamhet till 

det inkommande portugisiska ordförandeskapet för dess beredvillighet att stå som värd för 

detta toppmöte i Lissabon i december 2007.

41. Europeiska rådet välkomnade att en överenskommelse nåddes i Mecka den 8 februari om 

utformningen av en palestinsk nationell samlingsregering. Det uttrycker sin uppskattning av 

Saudiarabiens och arabiska ledares roll när det gäller att skapa palestinsk försoning. EU är 

berett att samarbeta med en legitim palestinsk regering som antar en plattform som återspeglar 

kvartettens principer. Det uppmanar kvartetten att fortsätta sitt aktiva bidrag till 

fredsprocessen i Mellanöstern.

42. Europeiska rådet erinrar om sin beslutsamhet att stärka Libanons suveränitet, territoriella 

integritet och självständighet. Det bekräftar ånyo sin uppmaning till ett fullständigt och snabbt 

genomförande av resolution 1701 och säkerhetsrådets alla andra relevanta resolutioner. Det 

bekräftar ånyo sitt engagemang för upprättandet av den särskilda domstolen för Libanon i 

enlighet med säkerhetsrådets resolution 1664, och vädjar till alla medlemmar av 

världssamfundet att ge sitt stöd. Det lovordar alla konstruktiva internationella 

medlingsinsatser, i synnerhet dem från Arabförbundets generalsekreterare och Saudiarabien, 

som syftar till en lösning på den rådande politiska krisen i landet. Det betonar nödvändigheten 

av att genomföra de åtaganden som gjordes vid den internationella Paris III-konferensen.

___________
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BILAGA I

EUROPEISKA RÅDETS HANDLINGSPLAN (2007-2009)

ENERGIPOLITIK FÖR EUROPA

Handlingsplanen omfattar de nedanstående prioriterade åtgärderna, av vilka vissa kan bidra till 

mer än ett av handlingsplanens tre mål. Nya åtgärder bör ta hänsyn till principerna om bättre 

lagstiftning, särskilt med avseende på konsekvensanalyser.

I. Inre marknad för gas och el

1. Europeiska rådet noterar kommissionens rapport om den inre marknaden och slutrapporten

efter undersökningen om gas- och elmarknaderna, i syfte att öka konkurrensen, garantera 

effektiv tillsyn och främja investeringar till förmån för konsumenterna och

– fastslår åter att för att kunna uppnå detta mål är det första steget, vilket Europeiska rådet 
förbinder sig att genomföra, att se till att befintlig lagstiftning om den inre marknaden 
som rör öppnandet av gas- och elmarknaderna bokstavligen och till sin andemening 
genomförs i god tid och fullt ut eftersom en verkligt konkurrensutsatt, sammankopplad 
och gemensam Europatäckande inre marknad för energi som kommer att föra med sig 
fördelar för konkurrenskraften och EU:s konsumenter samt öka försörjningstryggheten 
inte ännu har uppnåtts,

– noterar samspelet mellan investeringsbeslut och utvecklingen av regelverket och anser 
därför att framtida åtgärder som påverkar den inre marknaden måste utformas och 
genomföras på ett sådant sätt att de utgör en positiv ram för nödvändiga investeringar,

– är med beaktande av gas- och elsektorernas och nationella och regionala marknaders 
särart överens om behovet av
· effektiv åtskillnad mellan leverans och produktion respektive nätverksamhet

(uppdelning av verksamhetsslag) på grundval av oberoende och adekvat reglerade 
system för drift av nät som garanterar lika och öppen tillgång till 
överföringsinfrastrukturer och oberoende beslut om investering i infrastruktur,

· ytterligare harmonisering av de nationella energitillsynsmyndigheternas
befogenheter och en förstärkning av deras oberoende,
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· upprättande av en oberoende mekanism för nationella tillsynsmyndigheter för 
samarbete och beslutsfattande i viktiga gränsöverskridande frågor,

· upprättande av en ny gemenskapsmekanism för systemansvariga för 
överföringssystem, så att samordningen av nätdriften och leveranssäkerheten i 
ledningsnäten förbättras på grundval av befintlig praxis,

· ett effektivare och mer integrerat system för gränsöverskridande elhandel och 
nätdrift, inklusive utveckling av tekniska standarder,

· ökad konkurrens och försörjningstrygghet genom att anslutning av nya kraftverk 
till elnätet underlättas i samtliga medlemsstater, särskilt genom att nya 
marknadsaktörer uppmuntras,

· relevanta investeringssignaler som bidrar till en effektiv och säkrare drift av 
överföringsnätet,

· ökad insyn i verksamheten på energimarknaden,
· bättre konsumentskydd, t.ex. genom att en stadga om energikunders rättigheter

utarbetas.

Vidare uppmanar Europeiska rådet kommissionen att

· lämna ytterligare klargöranden i fråga om de viktigaste planerade åtgärderna och 
följderna av dessa i god tid före mötet i rådet (energi) i juni,

· tillsammans med medlemsstaterna utarbeta prognoser på medellång och lång sikt 
för tillgång och efterfrågan på gas och el, och att fastställa ytterligare investering 
som krävs för att tillfredsställa EU:s strategiska behov,

· utvärdera konsekvenserna av vertikalt integrerade energiföretag från tredjeländer 
på den inre marknaden, och hur principen om ömsesidighet skall genomföras,

· utvärdera tillträde till gaslagring inom EU.

Europeiska rådet uppmanar kommissionen att lägga fram lämpliga förslag, bland annat genom 

att utveckla befintlig lagstiftning om så är möjligt.

2. Europeiska rådet bekräftar behovet av bättre regional gränsöverskridande handel och av att 

påskynda utvecklingen av det regionala energisamarbetet samtidigt som man möter 

utmaningarna från perifera energimarknader och underlättar regionala marknaders integration 

i EU:s inre marknad och dess ytterligare utveckling, särskilt genom sammanlänkning, med 

beaktande av integreringen av förnybara energikällor på land och offshore, och
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– välkomnar som ett första steg kommissionens avsikt att vid behov utse europeiska 
samordnare i enlighet med artikel 10 i beslut 1364/2006/EG för att påskynda de 
viktigaste prioriterade projekten av europeiskt intresse1. Rådet noterar emellertid att nya 
projekt behövs för att uppnå en tillräcklig sammanlänkning, särskilt av isolerade 
energimarknader, och anmodar de berörda medlemsstaterna att uppnå minst 10 % av 
sammanlänkningskapaciteten för el och gas senast 2010. De berörda medlemsstaterna 
bör därför stärka sitt bilaterala samarbete genom att till exempel utarbeta lämpliga 
riktlinjer.

– Europeiska rådet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag i syfte att rationalisera 
godkännandeförfarandena.

II. Försörjningstrygghet

3. För att bidra till försörjningstryggheten i en anda av solidaritet mellan medlemsstaterna, 

särskilt i händelse av kris i energiförsörjningen

– betonar Europeiska rådet att det är nödvändigt att öka försörjningstryggheten både för 
EU i dess helhet och för varje enskild medlemsstat genom
· effektiv diversifiering av energikällor och transportvägar, som också kommer att 

bidra till en mer konkurrenskraftig inre marknad för energi,
· utveckling av effektivare krishanteringsmekanismer på grundval av ömsesidigt 

samarbete och särskilt med utgångspunkt i befintliga mekanismer, med 
övervägande av ett brett urval av alternativ efter noggrann bedömning av 
befintliga mekanismer, med beaktande av medlemsstaternas grundläggande 
ansvar för sin inhemska efterfrågan och med lämplig användning av den 
varningsmöjlighet som nätverket av energiförsörjningskontakter ger,

· ökad öppenhet i fråga om uppgifter om olja och översyn av EU:s infrastrukturer 
för oljeförsörjning och mekanismer för oljelager som ett komplement till 
IEA:s krismekanism, särskilt när det gäller tillgång i händelse av en kris,

· en genomgripande analys av tillgång till och kostnader för 
gaslagringsanläggningar i EU,

· en bedömning av hur varje medlemsstats försörjningstrygghet påverkas av aktuell 
och potentiell energiimport och villkoren för därtill hörande nät,

· upprättande av ett energiobservationscentrum inom kommissionen.

  
1 En förteckning över prioriterade projekt av europeiskt intresse återfinns i Europaparlamentets 

och rådets beslut nr 1364/2006/EG. Med avseende på samordnare och utan att det påverkar 
ytterligare utnämningar noterar rådet att kommissionen i sitt meddelande syftar på följande 
projekt: Kraftförbindelsen mellan Tyskland, Polen och Litauen, sammanlänkningen till den 
havsbaserade vindkraften i norra Europa, elsammanlänkningar mellan Frankrike och Spanien 
samt Nabuccoledningen som skall leda gas från Kaspiska havet till Centraleuropa.
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III. Internationell energipolitik

4. Utvecklingen av en gemensam strategi för extern energipolitik måste påskyndas och inbegripa 

dialog och partnerskap mellan konsumenter och producenter, samt inbördes mellan 

konsumenter och mellan konsumenter och transiteringsländer, inbegripet via organisationer 

som OPEC. För detta ändamål betonar Europeiska rådet följande väsentliga inslag när man 

vidareutvecklar EU:s "gemensamma röst" till stöd för de tre energipolitiska målen:

· Förhandling om och slutförande av en efterföljare till partnerskaps- och 
samarbetsavtalet med Ryssland, särskilt i fråga om energifrågor1.

· Intensifiering av EU:s förbindelser med Centralasien och regionerna kring 
Kaspiska havet och Svarta havet i syfte att ytterligare diversifiera källor och rutter.

· Stärkande av partnerskap och samarbete med utgångspunkt i de bilaterala 
energidialogerna med USA samt med Kina, Indien, Brasilien och andra 
framväxande ekonomier med inriktning på minskning av växthusgaserna, 
energieffektivitet, förnybara energikällor och energiteknik för låga utsläpp, 
särskilt avskiljning och lagring av koldioxid.

· Säkerställande av genomförandet av fördraget om upprättande av en 
energigemenskap i syfte att vidareutveckla detta och eventuellt utsträcka det till 
Norge, Turkiet, Ukraina och Moldavien.

· Fullständigt utnyttjande av de instrument som är tillgängliga inom ramen för den 
europeiska grannskapspolitiken.

· Stärkande av energiförbindelserna med Algeriet, Egypten och andra 
producentländer i Mashrek- och Maghrebregionen2.

· Upprättande av en särskild dialog om energi med länderna i Afrika och 
utnyttjande av gemenskapsinstrumenten för att särskilt främja decentraliserade 
förnybara energikällor och tillgång till energi och hållbarhet i stort i denna region, 
samt energiinfrastruktur av gemensamt intresse.

· Främjande av tillgång till energi inom ramen för FN:s kommission för hållbar 
utveckling.

  
1 Denna formulering föregriper inte de pågående diskussionerna om förhandlingsmandatet för 

en efterföljare till partnerskaps- och samarbetsavtalet.
2 Med beaktande av slutsatserna från rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) av 

den 22 januari 2007 (5463/07).
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IV. Energieffektivitet och förnybar energi

5. Europeiska rådet är medvetet om den växande efterfrågan på energi och de ökande 

energipriserna samt om fördelarna med en kraftfull och snabb gemensam internationell insats 

när det gäller klimatförändringar, är övertygat om att en betydande utveckling av 

energieffektivitet och förnybar energi kommer att ge en tryggare energiförsörjning, hejda de 

beräknade ökningarna av energipriserna och minska utsläppen av växthusgaser i linje med 

EU:s ambitioner för perioden efter 2012 samt understryker att det energisparmål och de mål 

för förnybar energi och biobränslen som anges nedan bör uppnås på ett sådant sätt att 

insatserna och fördelarna fördelas skäligt och rättvist bland alla medlemsstaterna, med 

beaktande av olika nationella förhållanden, utgångslägen och möjligheter.

6. Mot bakgrund av detta

− betonar Europeiska rådet behovet av att öka energieffektiviteten i EU för att uppnå 
besparingsmålet på 20 % av EU:s energikonsumtionen jämfört med beräkningarna 
för 2020, enligt kommissionens uppskattning i grönboken om energieffektivitet, samt på 
bästa sätt utnyttja sina nationella handlingsplaner för energieffektivitet i detta syfte,

− uppmanar Europeiska rådet till ett genomgripande och snabbt genomförande av de 
ambitiösa fem viktigaste prioriteringarna, som framhålls i rådets slutsatser av 
den 23 november 20061 om kommissionens handlingsplan för energieffektivitet, 
nämligen energieffektiva transporter, dynamiska minimieffektivitetskrav för 
energiförbrukande utrustning, energiförbrukarnas beteende i fråga om energieffektivitet 
och energibesparing, energiteknik och energiinnovationer samt energibesparingar 
i byggnader,

– uppmanar kommissionen att snabbt lägga fram förslag som gör det möjligt att anta krav 
på ökad energieffektivitet för kontors- och gatubelysning senast 2008 och för 
glödlampor och andra typer av belysning i privata hushåll senast 2009,

− välkomnar Europeiska rådet att kommissionen har för avsikt att 2007 lägga fram ett 
förslag till ett nytt internationellt avtal om energieffektivitet i syfte att utarbeta 
gemensamma globala insatser för att främja energieffektivitet, med beaktande av att ett 
sådant avtal bör komplettera EU:s politik för energieffektivitet,

− stöder Europeiska rådet att internationella förhandlingar utnyttjas för att uppmuntra 
hållbara produktionsmetoder och främja internationell handel med miljövänliga och 
energieffektiva varor och tjänster,

− uppmanar Europeiska rådet till en snar översyn av gemenskapens riktlinjer för statligt 
stöd till miljöskydd och andra tillämpliga gemenskapsinstrument som kan ge 
incitament, så att de i högre grad stöder gemenskapens energi- och 
klimatförändringsmål.

  
1 Dok. 15210/06.
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7. Europeiska rådet bekräftar gemenskapens långsiktiga åtagande när det gäller utvecklingen 

i hela EU av förnybara energikällor efter 2010, betonar att alla typer av förnybara energikällor 

när de används på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt bidrar till försörjningstrygghet, 

konkurrenskraft och hållbarhet och är övertygat om att det är av största betydelse att ge en 

tydlig signal till näringslivet, investerare, innovatörer och forskare. Därför godkänner rådet, 

med beaktande av olika individuella förhållanden, utgångslägen och möjligheter, följande 

mål:

– Ett bindande mål på 20 % för andelen förnybar energi av all energikonsumtion i EU 
senast 2020.

– Ett bindande mål på minst 10 % som skall uppnås av alla medlemsstater för andelen 
biodrivmedel av all konsumtion av bensin och diesel för transporter i EU senast 2020 
som skall införas på ett kostnadseffektivt sätt. Detta måls bindande karaktär är lämplig 
förutsatt att produktionen är hållbar, att den andra generationen biodrivmedel blir 
kommersiellt tillgänglig och att direktivet om bränslekvalitet ändras i överensstämmelse 
med detta så att det går att åstadkomma lämpliga inblandningsnivåer.

Från de övergripande målen för förnybar energi bör differentierade nationella övergripande 

mål härledas med fullt deltagande av medlemsstaterna med beaktande av en rättvis och 

lämplig fördelning med hänsyn till olika nationella utgångspunkter och möjligheter, inklusive 

befintliga nivåer av förnybar energi och energimix (jfr punkterna 10 och 11), och, med 

förbehåll för uppfyllandet av minimimålen för biobränslen i varje medlemsstat, får varje 

medlemsstat besluta om nationella mål för varje särskild sektor av förnybar energi (el, 

uppvärmning och kylning, biobränslen).

För att dessa mål skall uppfyllas begär Europeiska rådet

– en övergripande enhetlig ram för förnybara energikällor som kan fastställas på grundval 
av ett förslag från kommissionen 2007 till ett nytt övergripande direktiv om användning 
av alla förnybara energikällor. Detta förslag bör överensstämma med övrig 
gemenskapslagstiftning och kan innehålla bestämmelser vad gäller
= medlemsstaternas övergripande nationella mål,
= nationella handlingsplaner som innehåller sektorsmål och åtgärder för att uppfylla 

dessa,
= kriterier och bestämmelser för att säkerställa en hållbar produktion och 

användning av bioenergi samt för att undvika konflikter mellan användning av 
biomassa för olika ändamål,

– ett fullständigt och snabbt genomförande av de åtgärder som lyftes fram i rådets 
slutsatser från juni 20061 om kommissionens handlingsplan för biomassa, särskilt när 
det gäller demonstrationsprojekt för andra generationens biobränslen,

  
1 Dok. 9669/06.
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och uppmanar kommissionen
– att analysera möjligheterna till gränsöverskridande och EU-omfattande synergier och 

sammanlänkningar för att nå det övergripande målet för förnybar energi och därigenom 
även ta itu med situationen för länder och regioner som i stor utsträckning är isolerade 
från EU:s energimarknad,

– att samarbeta med medlemsstaterna för att utveckla förnybar energi, exempelvis genom 
ett utökat forum för förnybar energi, och främja utbyte av bästa praxis.

8. Europeiska rådet understryker den centrala roll som handeln med utsläppsrätter måste spela i 

EU:s långsiktiga mål för att minska utsläpp av växthusgaser, och betonar den betydelse som 

kommissionens översyn av EU:s system för handel med utsläppsrätter har när det gäller att 

åstadkomma en förbättring av detta system som ger ett marknadsbaserat och kostnadseffektivt 

medel för att minska utsläppen till minsta möjliga kostnad, inbegripet när det gäller 

energiintensiva industrier, och att ge ett väsentligt bidrag till EU:s övergripande mål.

V. Energiteknik

9. Europeiska rådet, som inser behovet av att stärka energiforskningen, särskilt för att öka 

konkurrenskraften för hållbar energi, framför allt förnybar energi, och teknik med låga 

koldioxidutsläpp och vidareutveckla tekniken för energieffektivitet, välkomnar 

kommissionens avsikt att lägga fram en strategisk EU-plan för energiteknik under 2007 som 

kan diskuteras allra senast vid Europeiska rådets vårmöte 2008.

10. Europeiska rådet, som är medvetet om de enorma möjliga globala fördelarna med en hållbar 

användning av fossila bränslen

– betonar vikten av betydande förbättringar när det gäller elproduktionens effektivitet och 
teknik för rena fossila bränslen,

– uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att verka för att stärka FoU och utarbeta 
den tekniska, ekonomiska och rättsliga ram som är nödvändig för att en miljösäker 
avskiljning och lagring av koldioxid skall komma till användning i nya kraftverk för 
fossila bränslen, om möjligt senast 2020,

– välkomnar kommissionens avsikt att upprätta en mekanism för att främja att upp till 
12 demonstrationsanläggningar för teknik för hållbara fossila bränslen vid kommersiell 
energiproduktion byggs och tas i drift senast 2015.
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11. Europeiska rådet, som erinrar om att energipolitiken för Europa fullt ut kommer att respektera 

medlemsstaternas val av energimix

– noterar kommissionens bedömning av bidraget från kärnenergin när det gäller att ta 
hänsyn till de ökande önskemålen om trygg energiförsörjning och minskade 
koldioxidutsläpp och samtidigt säkerställa att kärnsäkerhet är av största vikt i 
beslutsprocessen,

– bekräftar att det ankommer på varje enskild medlemsstat att besluta om de vill förlita sig 
på kärnenergi och betonar att detta måste göras samtidigt som man ytterligare förbättrar 
kärnsäkerheten och hanteringen av radioaktivt avfall och stöder för detta ändamål
· FoU när det gäller avfallshantering, särskilt inom ramen för 

sjunde ramprogrammet för forskning,
· kan tänka sig inrättandet av en högnivågrupp för kärnsäkerhet och 

avfallshantering,
– föreslår att omfattande diskussioner äger rum mellan alla berörda parter om möjligheter 

och risker i samband med kärnenergi.

___________
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BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM LAGTS FRAM FÖR EUROPEISKA RÅDET

1. LISSABONSTRATEGIN FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING

Meddelande från kommissionen inför Europeiska rådets vårmöte - Genomförandet av den 
förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning - "Ett år av resultat" (DEL I–IV)
5074/07 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 (en) (KOM(2006) 816]

Rekommendation till rådets rekommendation om 2007 års uppdatering av de allmänna 
riktlinjerna för medlemsstaternas och gemenskapens ekonomiska politik och om 
genomförandet av medlemsstaternas sysselsättningspolitik
6881/07

Dokument om huvudfrågor från Ekofinrådet till Europeiska rådets vårmöte 2007
6862/07

Dokument om huvudfrågor – Bidrag från rådet (konkurrenskraft) till Europeiska rådets 
vårmöte 2007
6560/07

Centrala budskap från rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt 
konsumentfrågor) till Europeiska rådets vårmöte
6705/07

Viktiga budskap på utbildningsområdet till Europeiska rådets vårmöte
5625/07

Viktiga budskap till Europeiska rådets vårmöte på området ungdomsfrågor
5841/07

Rådets slutsatser om transportsektorns bidrag till Lissabonstrategin
5804/07

Gemensam rapport om sysselsättningen 2006–2007
6706/07

Gemensam rapport om social trygghet och social integration 2007
6694/07 + ADD 1

Rapport från kommissionen om jämställdhet – 2007
6205/07 [KOM(2007) 49]
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Meddelande från kommissionen: Kartläggning av den sociala verkligheten
Delrapport till Europeiska rådets vårmöte 2007
6855/07

Meddelande från kommissionen: En inre marknad för medborgarna
- Delrapport till Europeiska rådets vårmöte 2007
6181/07 [KOM(2007) 60]

2. BÄTTRE LAGSTIFTNING

En strategisk översyn av programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen
15510/06 [KOM(2006) 689]

Åtgärdsprogram för minskning av administrativa bördor i EU
5924/07 + ADD 1 + ADD 2 [KOM(2007) 23]

Ett bidrag från Ekofinrådet till Europeiska rådets vårmöte 2007
- Rådets slutsatser
6874/07

3. KLIMAT- OCH ENERGIPOLITIK

Meddelande från kommissionen: En energipolitik för Europa
5282/07 [KOM(2007) 1]

Meddelande från kommissionen: Att begränsa den globala klimatförändringen till 2 grader 
Celsius – Vägen framåt mot 2020 och därefter
5422/07 + ADD 1 + ADD 2 [KOM(2007) 2]

Bidrag från rådet (energi) till Europeiska rådets vårmöte 2007
– Rådets slutsatser
6453/07

EU:s mål för vidareutvecklingen av den internationella klimatordningen efter 2012
– Slutsatser från rådet (miljö)
6621/07

Dokument om huvudfrågor från rådet (miljö) till Europeiska rådets vårmöte

6629/07

________________________


