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Κοινή δήλωση 

 

 

Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που μπορεί να συμβάλει στην 

αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, στο πλαίσιο ενός προγράμματος δράσης που προωθεί 

απτά σχέδια και προάγει την ευημερία των πολιτών της ΕΕ. 

 

Με πιο ενισχυμένο, πλέον, τον συντονισμό των εθνικών πολιτικών στο ευρωπαϊκό επίπεδο –πράγμα 

που επιδιωκόταν ήδη μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας (ΕΚΕ)– είναι σημαντικό να 

θεσπιστούν εργαλεία και μηχανισμοί που να εξασφαλίζουν την ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας 

των πολιτών στην διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων. 

 

Συγκεκριμένα, η ΕΟΚΕ και το Ινστιτούτο «Notre Europe – Jacques Delors» προτείνουν ένα ποιοτικό 

άλμα, με την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού ενεργειακού διαλόγου (ΕΕΔ), ανοιχτού, διαφανή, 

συντονισμένου και αναγνωρισμένου τόσο στα επιμέρους κράτη μέλη όσο και μεταξύ τους. Η ΕΟΚΕ 

και το Ινστιτούτο «Notre Europe – Jacques Delors» συνιστούν την εφαρμογή, μεσοπρόθεσμα, των 

εξής τριών πρωτοβουλιών: 

 

 Μια ευρεία προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών ως 

προς τις ενεργειακές προκλήσεις. Η αυξημένη συμμετοχή των πολιτών σε ζωτικής σημασίας 

επιλογές  της κοινωνίας όπως η ενέργεια, απαιτεί την ανάληψη διαρθρωτικών και συστηματικών 

δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ως προς τις σχετικές πολιτικές, οικονομικές, 

βιομηχανικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η συγκεκριμένη έκκληση απευθύνεται στους 

συνειδητούς πολίτες που ανησυχούν για το μεσοπρόθεσμο μέλλον της ΕΕ. 

 

 Πέρα από την Πράσινη Βίβλο «Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια 

με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030», πρέπει να ενισχυθεί η διαδικασία διαβούλευσης που κινεί 

η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από την υποβολή κάθε νομοθετικής και κανονιστικής πρότασης 

και να προωθηθεί η διεξαγωγή δημόσιων συζητήσεων για το μέλλον της ενέργειας σε όλα τα 

κράτη μέλη της ΕΕ. Οι συζητήσεις αυτές –όπως αυτή που διεξάγεται σήμερα στη Γαλλία– 
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πρέπει να είναι ανοιχτές και να έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να επηρεάσουν τις πολιτικές 

αποφάσεις, αλλά να εντάσσονται σε μια ευρωπαϊκή και μακροπρόθεσμη προοπτική. 

 

 Μετά από τις εκτενείς διαβουλεύσεις που θα διεξαχθούν στο τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, να εξασφαλιστεί ότι η φωνή των κοινοτήτων που εξέφρασαν τη γνώμη τους θα 

ληφθεί υπόψη και θα γίνει σεβαστή. Η ΕΟΚΕ και το Ινστιτούτο «Notre Europe – Jacques 

Delors» επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία μέσω της οποίας θα διαπιστώνεται κατά 

πόσον οι απόψεις αυτές των πολιτών γίνονται όντως σεβαστές. Υπενθυμίζεται ότι κάθε πολίτης 

δεν έχει μόνον δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις –ως καταναλωτής, ως παραγωγός και ως 

ενεργό μέλος της οικονομικής και κοινωνικής δημοκρατίας. 

 

Η ενέργεια αποτελεί κοινό αγαθό για τους Ευρωπαίους. Η διακυβέρνηση των ευρωπαϊκών 

ενεργειακών στρατηγικών πρέπει να λάβει υπόψη τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η 

κοινωνία και να προβλέψει την πλήρη συμμετοχή των πολιτών και των διαφόρων ενδιαφερόμενων 

φορέων στη διαδικασία χάραξης της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, το 2030. Από αυτό θα 

εξαρτηθεί η αποτελεσματικότητα και η επιτυχία των ενεργειακών στρατηγικών. 

 

Η ΕΟΚΕ και το Ινστιτούτο «Notre Europe – Jacques Delors» ζητούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

να υποστηρίξει την εφαρμογή αυτών των πρωτοβουλιών που ενισχύουν τις προσπάθειες της ΕΕ να 

καλλιεργήσει τον διάλογο στους κόλπους της κοινωνίας των πολιτών ενόψει της ενεργειακής 

μετάβασης στην Ευρώπη. Μία απόφαση προς την κατεύθυνση αυτή θα στείλει ένα θετικό και 

αναγκαίο σήμα στην ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών, καταδεικνύοντας την ιδιαίτερη σημασία που 

η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει στους πολίτες της, έναν χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 

2014. 
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