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Het Europese energiebeleid is een belangrijke factor als het erom gaat het Europese integratieproces 

weer nieuw leven in te blazen, als onderdeel van een agenda die concrete projecten en het welzijn van 

de Europese burgers wil promoten. 

 

In het kader van een betere coördinatie van de nationale beleidsmaatregelen op Europees niveau, zoals 

bepleit door de Europese Energiegemeenschap (EEG), dienen er instrumenten en mechanismen te 

worden ingevoerd om het maatschappelijk middenveld een daadwerkelijke rol te geven in de 

beleidsvorming. 

 

Het EESC en het Notre Europe - Jacques Delors Institute stellen voor om een kwalitatieve sprong te 

maken door een Europese Energiedialoog (EED) in te voeren, die open, transparant, gecoördineerd en 

erkend is, zowel binnen als tussen de lidstaten. Deze twee instanties pleiten er verder voor om op de 

middellange termijn de volgende drie initiatieven uit te voeren: 

 

 Een breedschalige voorlichtingscampagne opzetten om het maatschappelijk middenveld 

bewust te maken van energievraagstukken. Om de betrokkenheid van de burgers inzake 

cruciale kwesties als energie te vergroten is een gestructureerde en langdurige inspanning nodig 

om mensen voor te lichten over de samenhang tussen politieke, economische, industriële en 

milieukwesties. Er wordt dus gepleit voor actief burgerschap waarbij aandacht is voor onze 

toekomst op de middellange termijn. 

 

 De bestaande raadplegingsmechanismen van de EU voorafgaand aan de wets- en 

reguleringsvoorstellen dienen kracht te worden bijgezet, evenals de publieke debatten 

inzake de toekomst van de energie in alle EU-lidstaten. Zo kan een stap verder worden 

gegaan dan het groenboek "Klimaat- en energiebeleid voor 2030". Deze debatten – zoals 

momenteel bijv. in Frankrijk plaatsvinden – dienen open te zijn en erop gericht om politieke 

input te leveren voor de politieke besluitvorming, en het Europese en langetermijnperspectief 

weer te geven. 
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 Ervoor zorgen dat de meningen van lokaal, nationaal en in Europees verband 

geraadpleegde gemeenschappen in aanmerking worden genomen en gerespecteerd 

worden. Het EESC en het Notre Europe - Jacques Delors Institute zouden graag toezicht 

houden op de mate waarin met deze publiek meningen rekening wordt gehouden. We roepen 

iedereen op niet alleen aan hun rechten te denken, maar ook aan hun plichten als consumenten, 

als producenten en als actieve leden van een economische en sociale democratie. 

 

Energie is een gemeenschappelijk Europees goed. Bij de governance van Europese energiestrategieën 

moet de aandacht ook uitgaan naar maatschappelijke problemen en dienen de publieke en andere 

partijen volledig betrokken te worden bij de ontwikkeling van een nieuw Europees energiebeleid voor 

2030. De effectiviteit en het succes van de energiestrategieën hangen hiervan af. 

 

Het EESC en het Notre Europe - Jacques Delors Institute roepen de Europese Raad op om steun te 

verlenen aan de uitvoering van deze initiatieven, die de EU helpen om te anticiperen op 

maatschappelijke discussies over Europa's energietransitie. Een besluit in deze richting zou voor het 

Europese maatschappelijk middenveld een positief en noodzakelijk signaal betekenen en zou een jaar 

voor de Europese verkiezingen van 2014 duidelijk maken hoeveel belang de EU aan haar bevolking 

hecht. 
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