
 
 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

 

ENERGETIKAI SZERKEZETVÁLTÁSOK ÉS POLGÁRI PÁRBESZÉDEK:   

NEMZETI ÉS EURÓPAI KILÁTÁSOK  

 

 

Egy európai energiaközösség felé 

 

2013. május 14. 

 

Közös nyilatkozat 

 

 

Az európai energiapolitika az egyik legfontosabb tényező, mely hozzájárulhat az európai integráció 

újbóli lendületbe hozatalához egy konkrét projekteket tartalmazó és a polgárok jólétét szem előtt tartó 

menetrend keretében. 

 

A nemzeti politikák európai szinten való jobb összehangolásához, amelyet az Európai 

Energiaközösség (EEK) szorgalmaz, létre kell hoznunk mindazokat az eszközöket és 

mechanizmusokat, melyek segítségével lehetővé válik a civil társadalom tényleges bevonása a 

politikai döntéshozatalba.  

 

Konkrétabban, az EGSZB és a Notre Europe - Jacques Delors Intézet minőségi ugrást kínál egy 

tagállamokon belüli és azok közötti nyílt, átlátható, összehangolt és elismert európai energia-

párbeszéd megteremtése révén. Az EGSZB és a Notre Europe - Jacques Delors Intézet a következő 

három kezdeményezés megvalósítását ajánlja középtávon: 

 

 Jelentős erőkifejtés a civil társadalom tájékoztatására, illetve figyelmének felhívására az 

energiakérdésekkel kapcsolatban. A polgárok fokozott bevonása az olyan alapvetően fontos 

társadalmi döntésekbe, mint az energia, strukturális és rendszeres erőfeszítést tesz szükségessé 

a politikai, gazdasági, ipari és környezetvédelmi kihívásokkal kapcsolatos tájékoztatás és 

tudatosítás terén. Felhívásunkkal a középtávú jövőnk iránt felelősséget érző aktív polgári 

szerepvállalást szorgalmazzuk. 

 

 „Az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló kerete” című zöld könyvön túlmenően meg kell 

erősíteni az EU által vezetett konzultációs folyamatot a jogalkotási és szabályozási 

javaslatokat megelőzően, valamint elő kell segíteni nyilvános viták szervezését az összes 

uniós tagállamban az energia jövőjéről. Ezeknek a vitáknak – a Franciaországban jelenleg 

megszervezetthez hasonlóan – nyíltnak kell lenniük, európai és hosszú távú perspektívába 

ágyazva segítve elő a politikai döntések meghozatalát.  
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 Őrködni kell afelett, hogy a megkérdezettek véleményét figyelembe vegyék és tiszteletben 

tartsák a helyi, nemzeti vagy európai szintű egyeztetéseket követően. Az EGSZB és a Notre 

Europe - Jacques Delors Intézet elkötelezi magát amellett, hogy folyamatosan nyomon követi, 

figyelembe veszik-e a polgárok véleményét. Mindenkit emlékeztetni szeretnénk arra, hogy 

nemcsak jogaik, de kötelességeik is vannak, fogyasztóként, termelőként vagy a gazdasági és 

szociális demokrácia aktív tagjaként.   

 

Az energia közös érték az európaiak számára. Fontos, hogy az európai energetikai stratégiák 

irányítása integrálja a társadalmi kihívásokat, illetve teljes mértékben bevonja a lakosságot, valamint a 

2030-ra szóló új európai energiapolitika kidolgozásában részt vevő különböző szereplőket. Ez lesz 

hatékonyságuk és sikerük kulcsa. 

 

Az EGSZB és a Notre Europe - Jacques Delors Intézet arra kéri az Európai Tanácsot, hogy támogassa 

e kezdeményezések megvalósítását, melyek elősegítik az EU törekvéseit a fenntartható energiaellátás 

felé való átmenettel kapcsolatos társadalmi viták előmozdítására. Egy ilyen irányú döntés pozitív és 

szükséges jelzésértékkel bírna az európai civil társadalom számára, kiemelve, hogy az európai projekt 

milyen nagy jelentőséget tulajdonít polgárainak egy évvel a 2014-es európai választások előtt. 

 

 

 

 

 
 

Jacques DELORS 
A Notre Europe – Jacques Delors Intézet alapító 

elnöke 

 

 

 
 
 

Henri MALOSSE 
Elnök 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

 

 

 


