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Euroopa energiapoliitika on üks olulisemaid tegureid, mis saab aidata uuesti elavdada Euroopa 

integratsiooni sellise tegevuskava raames, mille eesmärk on edendada konkreetseid projekte ja 

Euroopa inimeste heaolu.  

 

Pidades silmas riikide energiapoliitika tihedamat kooskõlastamist ELi tasandil, mida Euroopa 

Energiaühenduse kaudu taotletakse, tuleb sisse viia vahendid ja mehhanismid, mis võimaldaksid 

kodanikuühiskonnal täita poliitilises otsustusprotsessis tõhusat rolli.  

 

Selleks teevad Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Notre Europe - Institut Jacques Delors 

ettepaneku teha kvalitatiivne hüpe ja luua avatud, läbipaistev, kooskõlastatud ja tunnustatud Euroopa 

energiadialoog nii liikmesriikides kui ka liikmesriikide vahel. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

ja Notre Europe - Institut Jacques Delors soovitavad viia keskpikas perspektiivis ellu kolm järgmist 

algatust. 

 

 Käivitada ulatuslik tegevus kodanikuühiskonna teavitamiseks ja selle teadlikkuse 

tõstmiseks energiavaldkonna teemadest. Selleks et suurendada üldsuse kaasamist ühiskonna 

valikutesse sedavõrd olulistes küsimustes kui energia, on vaja struktureeritud ja pidevaid 

jõupingutusi inimeste teavitamiseks ja nende teadlikkuse tõstmiseks asjaomastest poliitilistest, 

majanduslikest, tööstuslikest ja keskkonnaalastest küsimustest. Kutsume üles 

kodanikuaktiivsusele ning pühendumusele meie tulevikule keskpikas perspektiivis. 

 

 Liikuda edasi rohelisest raamatust „Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030”, 

tugevdades ELi seadusandlike ja õigusaktide ettepanekutele eelnevaid 

konsultatsioonimenetlusi ning edendades kõigis ELi liikmesriikides avalikku mõttevahetust 

energiavaldkonna tuleviku üle. Need mõttevahetused – nagu näiteks praegu Prantsusmaal – 

peavad olema avatud ja kavandatud nii, et need annaksid panuse poliitilistesse otsustesse, 

peegeldades samas Euroopa ning pikaajalist perspektiivi. 

 

 Tagada, et kohaliku, piirkondliku ja Euroopa tasandi konsultatsioonides osalenud kogukondade 

seisukohti arvestatakse ja austatakse. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Notre Europe - 
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Institut Jacques Delors soovivad osaleda üldsuse seisukohtade järgimise järelevalves. Kutsume 

kõiki üles mõtlema lisaks oma õigustele ka oma kohustustele tarbijate, tootjate ja majandusliku ja 

sotsiaalse demokraatia aktiivsete osalejatena. 

 

Energia on Euroopa ühine hüve. Euroopa energiastrateegia juhtimine peab hõlmama ühiskondlikke 

probleeme ja täies ulatuses kaasama üldsust ja eri osalejaid, kes on seotud 2030. aastaks Euroopa uue 

energiapoliitika väljaarendamisega. See on energiastrateegiate tõhususe ja edu jaoks keskse 

tähtsusega. 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Notre Europe - Institut Jacques Delors kutsuvad Euroopa 

Ülemkogu üles toetama nimetatud algatuste elluviimist. Need algatused aitavad kaasa ELi 

jõupingutustele ette näha Euroopa säästvale energiavarustusele ülemineku üle peetavaid ühiskonna 

arutelusid. Selline otsus annaks Euroopa kodanikuühiskonnale positiivse ja vajaliku signaali ja näitaks 

aasta enne Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimisi, kui oluliseks peab Euroopa Liit oma inimesi. 
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