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Politica energetică europeană este un factor important care contribuie la revigorarea integrării 

europene ca parte a unei agende care promovează proiecte concrete și bunăstarea cetățenilor europeni. 

 

În contextul asigurării unei mai bune coordonări a politicilor naționale la nivel european, în favoarea 

căreia a pledat și Comunitatea Europeană a Energiei, trebuie puse în aplicare instrumentele și 

mecanismele prin care să i se atribuie societății civile un rol efectiv în elaborarea politicilor. 

 

Mai exact, CESE și Notre Europe - Institutul Jacques Delors propun un salt calitativ prin instituirea 

unui dialog european pe tema energiei, care să fie deschis, transparent, coordonat și recunoscut, atât în 

statele membre, cât și între ele. CESE și Notre Europe - Institutul Jacques Delors recomandă punerea 

în aplicare pe termen mediu a următoarelor trei inițiative: 

 

 Lansarea unui efort la scară largă de informare și sensibilizare a societății civile cu 

privire la chestiuni legate de energie. Încurajarea implicării publicului în alegerile societății 

privind chestiuni cruciale, cum ar fi energia, presupune un efort de structurare și continuu în 

vederea informării și sensibilizării cu privire la chestiunile conexe de natură politică, 

economică, industrială și din domeniul mediului. Acesta este un apel la o cetățenie activă 

preocupată de viitorul nostru pe termen mediu. 

 

 Depășirea Cărții verzi „Un cadru pentru politica climatică și politica energetică până în 

2030”, consolidarea proceselor de consultare existente în UE înainte de formularea 

propunerilor legislative și de reglementare și promovarea dezbaterilor publice privind 

viitorul energiei în toate statele membre ale UE. Dezbaterile - cum este cea care are loc în 

Franța în prezent - trebuie să fie deschise și concepute astfel încât să contribuie la deciziile 

politice, reflectând în același timp o perspectivă europeană și pe termen lung. 
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 Garantarea faptului că opiniile comunităților consultate sunt luate în considerare și 

respectate în urma consultărilor de la nivel local, național și european. CESE și Notre Europe 

- Institutul Jacques Delors doresc să se angajeze într-un proces de monitorizare a respectării 

acestor opinii ale publicului. Apelăm la fiecare cetățean să se gândească nu numai la 

drepturile lui, ci și la obligațiile ce-i revin în calitate de consumator, producător și membru 

activ al democrației economice și sociale. 

 

Energia este un bun comun european. Guvernanța strategiilor energetice europene trebuie să 

încorporeze provocările societale și să implice pe deplin publicul și pe diverșii actori care participă la 

procesul de dezvoltare a unei noi politici energetice europene pentru 2030. Acest lucru va fi vital 

pentru eficacitatea și succesul acestor strategii. 

 

CESE și Notre Europe - Institutul Jacques Delors solicită Consiliului European să susțină punerea în 

aplicare a acestor inițiative care promovează eforturile UE de a anticipa dezbaterile societății cu 

privire la politica de tranziție energetică în Europa. O decizie în acest sens ar transmite un semnal 

pozitiv și necesar societății civile europene, subliniind importanța pe care Uniunea Europeană o 

atribuie cetățenilor săi cu un an înaintea alegerilor europene din 2014. 
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