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PŘÍSTUP K ENERGII (ACCESSIBILITY)
Nedostatečný přístup k energii dnes postihuje více než miliardu lidí na celém
světě. Energetické společenství musí poskytnout prostředky ke zmírnění
tohoto nedostatku. Primární důraz by měl být kladen na potřeby venkovské
i městské populace v rozvojových zemích.
Každý z těchto regionů vyžaduje odlišné dlouhodobé řešení. Ve venkovských
oblastech mohou být vhodným východiskem zařízení pro výrobu elektřiny
menšího měřítka s nižší investiční náročností. Tak bude vytvořeno dynamické
tržní prostředí pro společnosti ochotné přijmout tuto výzvu. V městských
oblastech je naopak nutné klást důraz na energetickou účinnost, a to
s využitím nejlepších dostupných a ověřených technologií, které jsou již
v průmyslu k dispozici. Nezbytná bude regionální spolupráce s ohledem na
omezené lidské, finanční i materiální zdroje.
Tímto vyzýváme zástupce vyspělých zemí, aby umožnili jednoduchá
a spolehlivá řešení vhodná pro všechny ty, kteří zoufale potřebují podporu.
Prostřednictvím transferu technologií a řádné odborné přípravy by si taková
společenství měla být schopna udržitelným způsobem přizpůsobit řešení
i v dalších podobných oblastech.
Vyzýváme proto všechny zúčastněné k finanční podpoře, která je potřeba
k rozvoji těchto projektů. V zemích, které obtížně uspokojují i ty
nejzákladnější lidské potřeby svých obyvatel, by naším cílem mělo být
poskytnutí všeobecného přístupu k energii, pomoc při zvyšování životní
úrovně a podpora při jejich cestě k trvalému rozvoji.

DOSTUPNOST ENERGIE (AVAILABILITY)
V souvislosti s rostoucím využíváním tradičních i alternativních zdrojů energie
je našim cílem vytvořit vyvážený energetický mix, který by uspokojil
požadavky a podpořil sociální růst městských oblastí, venkova i izolovaných
komunit. Tato opatření pak musí být sestavena v závislosti na dosažitelnosti
lokálních zdrojů tak, aby odpovídala danému regionu a byla co nejflexibilnější.
Každá společnost musí vytvořit vhodné energetické portfolio, které by
směřovalo k vytvoření udržitelného rozvoje. Spotřeba zdrojů musí být
plánována tak, aby minimálně ovlivňovala životní prostředí a respektovala
národní i mezinárodní cíle pro snižování emisí skleníkových plynů.
Hrozbami pro energetickou bezpečnost je kolísání tržních cen, možné
vyčerpání zdrojů a dopady klimatických změn na využívání obnovitelných
zdrojů. To vše ale může být zmírněno právě vytvořením správného
energetického mixu.
Strategicky plánovaný energetický mix musí společnosti poskytnout příležitost
k prosperitě. Mimo udržitelného rozvoje společnosti, mohou oblasti bohaté
na zdroje, dosáhnout vyšší ekonomické prosperity díky exportu energie. Což
pomůže sousedícím oblastem k uspokojení poptávky a také k dosažení
environmentálních cílů.
Nezbytné je přijmout taková řešení, která povedou k podpoře rozvoje
vyváženého energetického mixu. V opačném případě by vždy převažovalo
využívání zdrojů méně investičně náročných a k žádnému zlepšení by
nedocházelo. Proto vyzýváme zástupce energetického průmyslu, aby nastínili
konkrétní řešení a vytyčili cestu k udržitelné budoucnosti po roce 2050.
Zavazujeme se k tomu, že budeme usilovat o zvyšování energetické účinnosti,
zavádění inovací a budeme implementovat vhodné podněty, které pomohou
potřebným oblastem překonat status quo.

PŘIJATELNOST (ACCEPTABILITY)
Přijatelnost smysluplných energetických řešení závisí na řádném vedení, ať už
ve vládě, v oblasti obchodu, nebo v občanské společnosti. S přijatelností
souvisí přirozená i implicitní odpovědnost.
Vy, kteří spoluutváříte dnešní svět, máte povinnost se dívat nejen na
krátkodobý osobní užitek, zisk společností, ale měli byste také usilovat
o udržitelné zlepšení stavu našeho celosvětového společenství.
Vyzýváme proto zástupce průmyslu i vládní představitele, aby se aktivně
zapojili do dialogu s obyvatelstvem a usilovali o nalezení konsenzu v této
problematice.
Tato témata se nás týkají již dnes a budou mít přímý dopad na budoucí
generace. K usnadnění tohoto dialogu je nezbytné rozvíjet seriózní politiku. To
vyžaduje u všech zúčastněných stran citlivé jednání v otázkách regionálních
a kulturních.
Partnerství v podobě poctivé a transparentní komunikace spolu se
spravedlivým uspokojováním energetických potřeb jsou pro nás známkami
skutečného vedení.
Reálný impuls pro změnu, můžeme spatřit i z pohledu energetických dodávek.
Možnost volby pro spotřebitele, v oblasti dodávek zdrojů čisté energie
a technologií, představuje nejen výzvu, ale také jedinečnou příležitost.
Věříme v nutnost ukázat především to, že rozvoj v oblasti výroby a distribuce
energie bude spravedlivě umožněn všem těm, kteří nemají přístup
k energetickým zdrojům. Je nutné brát významný zřetel na ty, kteří jsou
ovlivňováni našimi rozhodnutími.
K uplatnění skutečných znalostí je zapotřebí opravdového vedení, což zcela
přirozeně buduje obecnou přijatelnost. Velice se proto těšíme, že budeme
moci pokračovat v odkazu, který po vás přebíráme a ve kterém budou
uplatňována přijatelná energetická východiska. Taková, jež náš svět potřebuje
a která jsou přijatelná pro všechny.

ODPOVĚDNOST (ACCOUNTABILITY)
Odpovědnost pro nás znamená dostát slibům, být zodpovědní a pracovat tak,
jak nám možnosti dovolují. Vzhledem k tomu, že má energetika obrovský vliv
jako nástroj umožňující lidský rozvoj a růst, musí být všechny zúčastněné
strany odpovědné a musí být schopny jedna druhou k zodpovědnosti vést.
Odpovědnost je základem pro umožnění přístupu k energii, pro dostupnost
energie a pro její obecnou přijatelnost.
Upozorňujeme na potřebu větší transparentnosti a zveřejňování informací.
Jednak proto, abychom energetickým hráčům umožnili prokázat jejich vlastní
odpovědnost a jednak aby spotřebitelé pochopili, jaký dopad může mít jejich
kupní chování.
Světová energetická rada (WEC) by měla zahájit dialog mezi špičkami
průmyslu, vládami a společností, aby vytvořila nový rámec pro dobrovolné
poskytování informací o energetické etice a udržitelnosti. To vše jako
předzvěst další průmyslové regulace.
Kromě toho musí političtí činitelé vytvořit dlouhotrvající a transparentní
regulační opatření, která budou odrážet potřeby spotřebitelů i výrobního
odvětví. Obecné cíle, realizované v lokálních podmínkách a v legislativním
rámci, pomohou vzbudit důvěru a budou podporovat rozvoj podnikání. To
nastartuje trhem řízenou kreativitu a zavádění inovací, což povede k dosažení
energetických cílů efektivním způsobem.
Odpovědnost je o naplňování slibů, budování důvěry, o společném jednání
a o vytváření dostatečných podnětů. Vyzýváme proto politické činitele,
zástupce průmyslu a všechny zúčastněné strany, aby navrhli jasné cíle i cesty k
jejich naplnění. Dále také vyzýváme k otevřenému jednání, dostatečné
komunikaci a k odpovědnosti s ohledem na etické a spravedlivé chování a
také na udržitelnost. Zavazujeme se vás podpořit v poskytování přístupnosti,
dosažitelnosti a přijatelnosti energie pro všechny.

