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Kopīgs paziņojums 

 

 

Eiropas enerģētikas politika ir nozīmīgs faktors, kas var sekmēt centienus panākt dinamiskāku 

Eiropas integrāciju, īstenojot programmu, kuras mērķis ir atbalstīt konkrētus projektus un vairot 

Eiropas iedzīvotāju labklājību. 

 

Tā kā valstu īstenoto politiku nepieciešams labāk koordinēt Eiropas līmenī, kā tas paredzēts ar 

Eiropas Enerģētikas kopienas starpniecību, ir jāizveido instrumenti un mehānismi, kas 

nodrošinātu efektīvu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību politikas veidošanā. 

 

Tāpēc EESK un “Notre Europe - Jacques Delors Institute” ierosina veikt kvalitatīvu lēcienu, 

sākot atklātu, pārredzamu, koordinētu un gan katrā dalībvalstī, gan visu dalībvalstu līmenī atzītu 

dialogu par Eiropas enerģētiku. EESK un “Notre Europe - Jacques Delors Institute” iesaka 

vidējā termiņā īstenot šādas trīs iniciatīvas: 

 

• plaši izvērst centienus, kuru mērķis ir informēt pilsonisko sabiedrību un 

palielināt tās izpratni par enerģētikas jautājumiem. Lai veicinātu sabiedrības 

līdzdalību lēmumu pieņemšanā tik nozīmīgā jomā kā enerģētika, strukturētā veidā un 

nepārtraukti jāinformē iedzīvotāji un jāpalielina izpratne par politikas, ekonomikas, 

rūpniecības un vides jautājumiem. Mēs aicinām rosināt aktīvu pilsoniskumu un 

interesi par mūsu nākotni vidējā termiņā; 

 

• ne tikai ievērot Zaļo grāmatu “Klimata un enerģētikas politikas satvars 

2030. gadam”, bet arī pilnveidot Eiropas Savienībā lietotās procedūras 

konsultācijām pirms leģislatīvu un normatīvu priekšlikumu pieņemšanas un 

visās ES dalībvalstīs veicināt publiskas debates par enerģētikas nākotni. Šīm 

debatēm — līdzīgi kā pašlaik Francijā — jābūt atklātām un vērstām uz to rezultātu 

izmantošanu politisku lēmumu pieņemšanā, vienlaikus tajās atspoguļojot Eiropas un 

ilgtermiņa perspektīvu; 
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• nodrošināt, ka konsultācijās iesaistīto iedzīvotāju paustais viedoklis pēc 

apspriešanās vietējā, valstu un Eiropas līmenī tiek ņemts vērā un respektēts. EESK 

un “Notre Europe - Jacques Delors Institute” vēlas iesaistīties sabiedrības viedokļu 

ievērošanas uzraudzībā. Rosinām visus domāt ne tikai par savām tiesībām, bet arī par 

saviem patērētāju, ražotāju un aktīvu saimnieciskās un sociālās demokrātijas locekļu 

pienākumiem. 

 

Enerģija ir kopēja Eiropas vērtība. Eiropas enerģētikas stratēģiju pārvaldībā uzmanība jāvelta arī 

sociālām problēmām un pilnībā jāiesaista visa sabiedrība un dažādās ieinteresētās personas, kas 

piedalās jaunas un līdz 2030. gadam īstenojamas Eiropas enerģētikas politikas izstrādē. Tikai tā 

varēs nodrošināt šo stratēģiju efektivitāti un veiksmīgu īstenošanu. 

 

EESK un “Notre Europe - Jacques Delors Institute” rosina Eiropadomi atbalstīt minēto iniciatīvu 

īstenošanu un vairot ES pūliņus, kuru mērķis ir veicināt sabiedrības debates par pārmaiņām 

Eiropas enerģētikā. Atbilstošs lēmums — gadu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām — būtu 

pozitīvs un nepieciešams signāls Eiropas pilsoniskajai sabiedrībai, un tas liecinātu, cik nozīmīgi 

Eiropas Savienībai ir tās iedzīvotāji.  
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