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Fælles erklæring 

EU's energipolitik er en vigtig faktor, som kan hjælpe med at puste nyt liv i den europæiske integration 

som led i en dagsorden til fremme af konkrete projekter og velfærd for Europas befolkning. 

I forbindelse med den øgede samordning af nationale politikker på EU-plan, som Det Europæiske 

Energifællesskab er eksponent for, må der tilvejebringes kanaler og mekanismer, som sætter 

civilsamfundet i stand til at udøve ægte indflydelse på politikudformningen.  

Nærmere bestemt foreslår EØSU og "Notre Europe – Jacques Delors"-instituttet at tage et kvalitativt 

spring fremad ved at etablere en europæisk energidialog, som skal være åben, transparent, koordineret 

og anerkendt såvel internt i medlemsstaterne som mellem dem. På mellemlangt sigt anbefaler EØSU 

og "Notre Europe – Jacques Delors"-instituttet at iværksætte følgende tre initiativer: 

 Udfoldelse af en bred indsats for at oplyse og bevidstgøre civilsamfundet om energirelaterede 

spørgsmål. Hvis man vil opnå større folkelig deltagelse i samfundsmæssige valg på et så 

vigtigt område som energi, kræves der en strukturerende, vedholdende indsats for at oplyse 

befolkningen og skabe øget bevidsthed om de tilknyttede politiske, økonomiske, 

industrielle og miljømæssige aspekter. Det, vi efterlyser, er aktivt medborgerskab og 

engagement i vor fremtid på mellemlangt sigt. 

 

 Styrkelse – med afsæt i Grønbogen "En ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030" – 

af EU's nuværende høringsprocedurer forud for fremlæggelsen af lovgivnings- og 

reguleringsmæssige forslag samt stimulering af en offentlig debat i alle EU's medlemsstater om 

energi i fremtiden. Denne debat skal – ligesom den igangværende debat i Frankrig – være 

åben og egnet til at munde ud i politiske beslutninger, som træffes ud fra et langsigtet, 

europæisk perspektiv. 
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 Sikring af, at de hørte samfunds synspunkter bliver taget med i betragtning og respekteret 

under opfølgningen af høringer på lokalt, nationalt og EU-plan. EØSU og "Notre Europe – 

Jacques Delors"-instituttet vil gerne deltage i en overvågning af, om der tages hensyn til 

offentlighedens synspunkter i denne sammenhæng. Vi opfordrer alle til ikke kun at tænke 

på deres rettigheder, men også deres pligter som forbrugere, som producenter og som 

aktive medlemmer af et økonomisk og socialt demokrati. 

 

Energi er et fælles europæisk gode. Styringen af europæiske energistrategier må tage højde for 

samfundsmæssige udfordringer og fuldt ud inddrage offentligheden og de forskellige aktører, der 

deltager i udviklingen af en ny europæisk energipolitik frem til 2030. Dette vil være afgørende for 

disse strategiers effektivitet og succes. 

EØSU og "Notre Europe – Jacques Delors"-instituttet opfordrer Det Europæiske Råd til at støtte 

iværksættelsen af disse initiativer, som skal fremme en indsats på EU-plan med det mål at sætte gang i 

en samfundsdebat om energiomstillingen i Europa. En beslutning herom vil give det europæiske 

civilsamfund et positivt og nødvendigt signal og understrege, at Den Europæiske Union tillægger sin 

befolkning stor betydning her et år forud for valget til Europa-Parlamentet. 
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