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Европейската енергийна политика е основен фактор в помощ на съживяването на европейската 

интеграция като част от програма за конкретни проекти и благополучие за гражданите на 

Европа. 

 

За осигуряването на по-добра координация на националните политики на европейско равнище, 

за което се застъпваше Европейската енергийна общност (ЕЕО), трябва да се създадат 

инструменти и механизми за действително участие на гражданското общество в изготвянето на 

политиките. 

 

По-конкретно ЕИСК и Notre Europe – Институт Жак Делор предлагат да се извърши качествен 

скок, като се създаде Европейски енергиен диалог (ЕЕД) в държавите членки и между тях, 

който да е открит, прозрачен, координиран и признат. В средносрочна перспектива ЕИСК и 

Notre Europe – Институт Жак Делор препоръчват следните три инициативи: 

 

 Мащабни усилия за информиране и повишаване на осъзнатостта на гражданското 

общество по въпросите, свързани с енергията. По-активното участие на гражданите в 

изборите на обществото по ключови въпроси като енергетиката изисква структурирани и 

продължителни усилия за осведомяване на хората и за осъзнаване от тяхна страна на 

свързаните с темата политически, икономически, промишлени и екологични въпроси. 

Призоваваме за активна гражданска позиция, с грижа за нашето бъдеще в средносрочен 

план. 

 

 Отвъд Зелената книга „Рамка за 2030 г. за политиките в областта на климата и 

енергетиката“ - укрепване на съществуващия в ЕС процес на предварителна 

консултация по законодателни и регулаторни предложения и насърчаване на 

обществен дебат за бъдещето на енергетиката във всички държави - членки на ЕС. 

Тези дебати - по подобие на водения понастоящем във Франция - трябва да са открити и 

замислени така, че да допринасят за политическите решения, като същевременно се 

вписват в една европейска и дългосрочна перспектива. 
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 Да се гарантира, че становищата на консултираните общности се вземат предвид и 

се уважават при консултации от местен, национален и европейски мащаб. ЕИСК и 

Notre Europe – Институт Жак Делор биха желали да участват в процес на мониторинг по 

отношение на тези обществени становища. Призоваваме всички да мислят не само за 

правата си, но и за задълженията си като потребители, производители и активни членове 

на икономическата и социалната демокрация. 

 

Енергията е общо европейско благо. Управлението на европейските енергийни стратегии 

трябва да включва обществените предизвикателства и да приобщи изцяло населението и 

различните заинтересовани страни в процеса на развитие на нова енергийна политика за 2030 г. 

Това ще е решаващо за тяхната ефективност и успех. 

 

ЕИСК и Notre Europe – Институт Жак Делор призовават Европейския съвет да подкрепи 

осъществяването на тези инициативи и да насърчи усилията на ЕС за скорошно провеждане на 

дебати за енергийния преход в Европа. Подобно решение би отправило положителен и 

необходим сигнал към европейското гражданско общество за голямото значение, 

което европейският проект отдава на своите граждани една година преди изборите за 

Европейски парламент през 2014 г. 
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