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A política energética europeia é decisiva para o relançamento da integração europeia como parte de 

uma agenda que visa promover projetos concretos e o bem-estar dos cidadãos da Europa. 

 

Num contexto de uma coordenação mais estreita das políticas nacionais a nível europeu, como 

preconizado pela Comunidade Europeia da Energia (CEE), há que criar ferramentas e mecanismos que 

permitam à sociedade ter um papel ativo nas decisões políticas. 

 

Mais concretamente, o CESE e Notre Europe – Instituto Jacques Delors propõem um salto qualitativo 

através de um diálogo europeu sobre a energia (DEE), aberto, transparente, coordenado e reconhecido, 

tanto nos Estados-Membros como entre eles. O CESE e Notre Europe – Instituto Jacques Delors 

recomendam a realização, a médio prazo, das seguintes três iniciativas: 

 

• Desenvolver esforços em grande escala no sentido de informar e sensibilizar a 

sociedade civil para as questões energéticas. Promover um maior envolvimento dos 

cidadãos nas escolhas da sociedade sobre temas tão cruciais como a energia exige esforços 

continuados e estruturantes para informar o público e sensibilizá-lo para as questões 

políticas, económicas, industriais e ambientais. Por isso, apelamos a que haja uma 

cidadania ativa e preocupada com o nosso futuro a médio prazo. 

 

• Para além do Livro Verde – Um quadro para as políticas de clima e de energia em 2030, 

reforçar os processos de consulta da União na fase que antecede a elaboração de 

propostas legislativas e regulamentares, e promover debates públicos sobre o futuro 

energético em todos os Estados-Membros da UE. Esses debates – à semelhança do que 

está a ser realizado em França – deverão ser abertos e servir de base para as decisões 

políticas, refletindo ao mesmo tempo uma perspetiva europeia de longo prazo. 

 

• Assegurar que as posições das comunidades auscultadas são tidas em conta e 

respeitadas na sequência de consultas efetuadas a nível local, nacional e europeu. O 

CESE e Notre Europe – Instituto Jacques Delors pretendem iniciar um processo de 

monitorização do respeito pela voz dos cidadãos. Lembramos que cada um de nós não 

deve pensar apenas nos direitos, mas também nos deveres que sobre nós recaem, como 

consumidores, produtores e membros ativos da democracia económica e social. 
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A energia é um bem comum a todos os europeus. É necessário que a governação das estratégias 

energéticas europeias integre os desafios societais e assegure o pleno envolvimento da população e das 

diversas partes implicadas no processo de desenvolvimento de uma nova política energética europeia 

para 2030. Este aspeto é fulcral para que sejam eficazes e bem-sucedidas. 

 

O CESE e Notre Europe – Instituto Jacques Delors exortam o Conselho Europeu a apoiar a realização 

destas iniciativas que apoiam os esforços da UE para antecipar os debates públicos sobre a transição 

energética da Europa. Uma decisão nesse sentido enviaria um sinal positivo e necessário à sociedade 

civil europeia, evidenciando a importância que a União Europeia dá aos cidadãos, a um ano das 

eleições europeias de 2014.  
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