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Unijna polityka energetyczna to ważny element mogący przyczynić się do ożywienia integracji 

europejskiej w ramach programu politycznego wspierającego konkretne przedsięwzięcia i dobrobyt 

obywateli Europy. 

 

W związku z zapewnianiem ściślejszej koordynacji polityk krajowych na poziomie europejskim, co 

jest celem propagowanym za pośrednictwem Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, należy wdrożyć 

narzędzia i mechanizmy zapewniające społeczeństwu obywatelskiemu rzeczywisty udział 

w kształtowaniu polityki. 

 

EKES i Notre Europe – Institut Jacques Delors proponują konkretnie, aby dokonać skoku 

jakościowego, ustanawiając europejski dialog na temat energii, który cechowałby się otwartością 

i przejrzystością oraz byłby koordynowany i uznawany zarówno w samych państwach 

członkowskich, jak i pomiędzy nimi. W perspektywie średnioterminowej EKES i Notre Europe – 

Institut Jacques Delors zalecają wdrożenie następujących trzech inicjatyw: 

 

 Przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań służących informowaniu społeczeństwa 

obywatelskiego na temat kwestii energetyki i podnoszeniu jego świadomości w tej 

dziedzinie. Zwiększenie zaangażowania obywatelskiego w decyzje społeczeństwa w sprawach 

tak zasadniczych jak energia wymaga stałych zorganizowanych działań informacyjnych 

i uświadamiających na temat wyzwań politycznych, gospodarczych, przemysłowych 

i środowiskowych. Apelujemy o aktywną postawę obywatelską, wyrażającą się w trosce o naszą 

przyszłość w średniej perspektywie. 

 

 Niezależnie od konsultacji zainicjowanych Zieloną księgą w sprawie ram polityki klimatycznej 

i energetycznej do roku 2030, wzmocnienie istniejących unijnych procesów konsultacji 

poprzedzających przyjęcie wniosków ustawodawczych i regulacyjnych oraz wspieranie 

organizacji debat publicznych nad przyszłością energetyki we wszystkich państwach 

członkowskich UE. Owe debaty – jak ta prowadzona obecnie we Francji – powinny być otwarte 

i pomyślane w taki sposób, by wnosiły wkład do decyzji politycznych, a zarazem powinny 

wpisywać się w perspektywę europejską i długoterminową. 
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 Zagwarantowanie, by uwzględniano i respektowano zdanie społeczności, których opinii 

zasięga się w ramach konsultacji na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. EKES 

i Notre Europe – Institut Jacques Delors pragną zaangażować się w proces monitorujący 

poszanowanie tych opinii społeczeństwa. Apelujemy do wszystkich, by myśleli nie tylko 

o swoich prawach, lecz także obowiązkach, jako konsumentów, producentów i aktywnych 

członków demokracji społeczno-gospodarczej. 

 

Energia jest wspólnym europejskim dobrem. Zarządzanie europejskimi strategiami energetycznymi 

musi uwzględniać wyzwania społeczne i w pełni angażować społeczeństwo oraz różne podmioty 

uczestniczące w procesie opracowywania nowej europejskiej polityki energetycznej w perspektywie 

roku 2030. Od tego zależy ich skuteczność i powodzenie. 

 

EKES i Notre Europe – Institut Jacques Delors apelują, by Rada Europejska poparła realizację tych 

inicjatyw, które wspierają wysiłki UE na rzecz antycypowania debat społecznych wokół kwestii 

transformacji energetyki w Europie. Decyzja idąca w tym kierunku byłaby niezbędnym pozytywnym 

sygnałem dla europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, pokazującym, że Unia Europejska nadaje 

istotne znaczenie swoim obywatelom na rok przed wyborami europejskimi przypadającymi w 2014 r. 
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