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Yhteinen julkilausuma 

 

Eurooppalainen energiapolitiikka voi osaltaan antaa merkittävän panoksen Euroopan 

yhdentymisprosessin elvyttämiseksi sellaisen toimintaohjelman puitteissa, jolla edistetään 

konkreettisia hankkeita ja EU:n kansalaisten hyvinvointia. 

 

Varmistettaessa kansallisten politiikkojen entistä parempi koordinointi EU:n tasolla, mihin juuri 

Euroopan energiayhteisön avulla pyritään, on otettava käyttöön välineet ja mekanismit, jotka 

mahdollistavat kansalaisyhteiskunnan aidon osallistumisen poliittiseen päätöksentekoon. 

 

ETSK ja Notre Europe – Jacques Delors -instituutti ehdottavat näin ollen laadullisen harppauksen 

ottamista niin, että sekä jäsenvaltioissa että niiden välillä käynnistetään avoin, läpinäkyvä, koordinoitu 

ja tunnustettu eurooppalainen energiavuoropuhelu. ETSK ja Notre Europe – Jacques Delors 

-instituutti suosittavat, että seuraavat kolme aloitetta toteutetaan keskipitkällä aikavälillä: 

 

•  Ryhdytään kattaviin toimenpiteisiin kansalaisyhteiskunnan informoimiseksi ja 

valistamiseksi energiaan liittyvistä kysymyksistä. Kansalaisten entistä tiiviimpi 

osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon energiapolitiikan kaltaisissa ratkaisevan 

tärkeissä kysymyksissä edellyttää järjestelmällisiä ja herpaantumattomia toimia kansalaisten 

informoimiseksi ja valistamiseksi asiaan liittyvistä poliittisista ja taloudellisista sekä teollisuus- 

ja ympäristöpoliittisista näkökohdista. Esitämmekin vetoomuksen sellaisen aktiivisen 

kansalaisuuden puolesta, jossa sitoudutaan tulevaisuuteen keskipitkällä aikavälillä. 

 

•  Edetään vihreää kirjaa "Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030" pidemmälle ja 

vahvistetaan EU:n nykyisiä kuulemisprosesseja lainsäädäntö- ja sääntelyehdotusten 

alkuvaiheessa sekä edistetään julkisia keskusteluita energia-alan tulevaisuudesta EU:n 

kaikissa jäsenvaltioissa. Näiden keskusteluiden on Ranskassa parhaillaan käytävän 

energiakeskustelun tavoin oltava avoimia, ja niillä on pyrittävä vaikuttamaan poliittisiin 

päätöksiin samalla, kun ne heijastavat eurooppalaista ja pitkän aikavälin näkemystä. 
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•  Varmistetaan, että paikallisten, valtakunnallisten ja unionin laajuisten kuulemismenettelyjen 

yhteydessä konsultoitujen yhteisöjen näkemykset otetaan huomioon ja että niitä 

kunnioitetaan. ETSK ja Notre Europe – Jacques Delors -instituutti haluavat sitoutua 

prosessiin, jossa seurataan kansalaisten näkökantojen kunnioittamista. Kehotamme kaikkia 

ottamaan huomioon oikeuksiensa ohella myös velvollisuutensa kuluttajina, tuottajina sekä 

taloudellisen ja sosiaalisen demokratian aktiivisina osapuolina. 

 

Energia on yhteinen eurooppalainen hyödyke. Eurooppalaisten energiastrategioiden hallinnoinnissa 

on otettava huomioon yhteiskunnalliset haasteet, ja kansalaisten sekä eri toimijoiden, jotka 

osallistuvat prosessiin uuden eurooppalaisen energiapolitiikan kehittämiseksi vuoteen 2030 mennessä, 

on annettava siihen panoksensa täysimääräisesti. Tämä on strategioiden tehokkuuden ja onnistumisen 

kannalta keskeistä. 

 

ETSK ja Notre Europe – Jacques Delors -instituutti kehottavat Eurooppa-neuvostoa antamaan tukensa 

näiden aloitteiden toteuttamiselle. Aloitteilla tuetaan EU:n toimia Euroopan energiasiirtymää 

käsittelevän yhteiskunnallisen keskustelun pohjustamiseksi. Tätä koskeva päätös lähettäisi EU:n 

kansalaisyhteiskunnalle myönteisen ja tarpeellisen signaalin ja osoittaisi vuosi ennen vuonna 2014 

järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja, kuinka tärkeä rooli unionin kansalaisilla katsotaan olevan 

Eurooppa-hankkeessa. 
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