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Bendra deklaracija 

Europos energetikos politika yra labai svarbus veiksnys, galintis padėti atgaivinti Europos integraciją, 

įgyvendinant darbotvarkę, kurios tikslas – skatinti konkrečius projektus ir didinti Europos žmonių 

gerovę. 

Siekiant užtikrinti glaudesnį nacionalinės politikos koordinavimą Europos lygmeniu, kaip siūloma 

kuriant Europos energijos bendriją (EEB), būtina nustatyti priemones ir mechanizmus, kurie leistų 

pilietinei visuomenei veiksmingai dalyvauti politikos formavimo procese. 

Konkrečiau, EESRK ir Notre Europe - Jacques Delors institutas siūlo padaryti kokybinį šuolį − pradėti 

Europos energetikos dialogą (EED), kuris būtų atviras, skaidrus, koordinuotas ir susilauktų 

pripažinimo, tiek valstybėse narėse, tiek tarp jų. Vidutinės trukmės laikotarpiu EESRK ir Notre Europe 

– Jacques Delors institutas rekomenduoja vidutinės trukmės laikotarpiu įgyvendinti šias tris 

iniciatyvas: 

 pradėti didelio masto pilietinės visuomenės informavimo ir sąmoningumo ugdymo kampaniją su 

energetika susijusiais klausimais. Norint didinti piliečių dalyvavimą nagrinėjant tokius visuomenei 

svarbius klausimus kaip energetika, būtina struktūruotai ir nuosekliai informuoti žmones ir ugdyti 

jų sąmoningumą atitinkamais politiniais, ekonominiais, pramonės ir aplinkosaugos klausimais. Mes 

raginame ugdyti aktyvius piliečius, kuriems rūpėtų mūsų ateitis vidutinės trukmės laikotarpiu 

 

 kartu su žaliosios knygos „2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija“ įgyvendinimu, 

būtina tobulinti išankstinio konsultavimosi dėl teisėkūros ir reguliavimo pasiūlymų procesus 

ir visose ES valstybėse narėse skatinti viešąsias diskusijas dėl energetikos ateities. Šios 

diskusijos – kokios dabartiniu metu vyksta Prancūzijoje – turi būti atviros ir atsispindėti 

politiniuose sprendimuose, kartu atspindėti Europos ilgalaikes perspektyvas. 

 

 Užtikrinti, kad būtų atsižvelgta ir įsiklausyta į vietos, nacionaliniu arba Europos lygmeniu 

vykusių konsultacijų metu išsakytą vietinių bendruomenių nuomonę. EESRK ir Notre Europe - 

Jacques Delors institutas pageidauja dalyvauti viešosios nuomonės poveikio stebėsenos procese. 

Raginame visus galvoti ne tik apie savo teises, bet ir apie savo, kaip vartotojų, gamintojų ir aktyvių 

ekonominės bei socialinės demokratijos narių, pareigas. 

 

Energija yra bendra europiečių gėrybė. Europos energetikos strategijų valdymas turi apimti 

visuomeninius iššūkius ir visapusiškai įtraukti visuomenę ir įvairius subjektus, dalyvaujančius naujos 
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2030 m. Europos energetikos politikos kūrimo procese. Nuo to priklausys šių strategijų veiksmingumas 

ir sėkmingumas. 

 

EESRK ir Notre Europe - Jacques Delors institutas ragina Europos Vadovų Tarybą remti šių iniciatyvų 

įgyvendinimą, kuris padeda ES įtraukti visuomenę į diskusijas dėl pokyčių Europos energetikos srityje. 

Toks sprendimas pasiųstų Europos pilietinei visuomenei pozityvų ir reikalingą signalą, pabrėžiantį 

svarbą, kurią Europos Sąjunga teikia piliečiams likus metams iki 2014 m. Europos Parlamento rinkimų. 
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