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Spoločné vyhlásenie 

 

 

Európska energetická politika je významným faktorom, ktorý pomáha obnoviť európsku integráciu 

ako súčasť programu podpory konkrétnych projektov a dobrých životných podmienok Európanov. 

 

Na zabezpečenie väčšej koordinácie štátnych politík na európskej úrovni, ktorú podporuje Európske 

energetické spoločenstvo, sa musia zaviesť nástroje a mechanizmy umožňujúce aktívne zapojenie 

občianskej spoločnosti do tvorby politík. 

 

EHSV a Notre Europe – Institut Jacques Delors konkrétnejšie navrhujú kvalitatívny posun 

vytvorením európskeho dialógu o energetike, ktorý bude otvorený, transparentný a koordinovaný 

v rámci členských štátov, ako aj medzi nimi. V strednodobom horizonte navrhli EHSV a Notre 

Europe – Institut Jacques Delors implementáciu nasledujúcich troch iniciatív. 



 Vyvinúť rozsiahle úsilie zamerané na informovanie a zvyšovanie povedomia občianskej 

spoločnosti o energetike. Zvýšenie zapojenia verejnosti do spoločenských rozhodnutí v takých 

dôležitých otázkach, ako je energetika, si vyžaduje štrukturalizáciu a neustále úsilie zamerané 

na informovanie ľudí a zvyšovanie povedomia o súvisiacich politických, hospodárskych, 

priemyselných a environmentálnych otázkach. Vyzývame k aktívnemu občianstvu, ktoré sa 

zaujíma o našu budúcnosť v strednodobom horizonte. 

 

 Nadviazať na zelenú knihu „Rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku 

do roku 2030“ posilnením súčasných konzultačných procesov EÚ, ktoré predchádzajú 

legislatívnym a regulačným návrhom, a podporou verejných diskusií o budúcnosti 

energetiky vo všetkých členských štátoch EÚ. Tieto diskusie (ako napríklad diskusia, ktorá 

v súčasnosti prebieha vo Francúzsku) musia byť otvorené a slúžiť ako podklad pre politické 

rozhodnutia, pričom zároveň zohľadnia európsku a dlhodobú perspektívu. 

 

 Zabezpečiť, že sa vypočujú a zohľadnia názory spoločenstiev konzultovaných na miestnej, 

národnej a európskej úrovni. EHSV a Notre Europe – Institut Jacques Delors by sa chceli zapojiť 

do procesu, ktorým sa monitoruje zohľadňovanie verejnej mienky. Vyzývame všetkých, aby 

nemysleli len na svoje práva, ale aj na svoje povinnosti v úlohe spotrebiteľov, výrobcov 

a aktívnych členov hospodárskej a sociálnej demokracie. 
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Energia je verejným statkom všetkých Európanov. Riadenie európskych energetických stratégií musí 

zohľadniť sociálne výzvy a plne zapojiť verejnosť a rôznych aktérov, ktorí sa zúčastňujú na rozvoji 

novej európskej energetickej politiky do roku 2030. Bude to mať zásadný význam pre účinnosť 

a úspech týchto stratégií. 

 

EHSV a Notre Europe – Institut Jacques Delors žiadajú Európsku radu, aby podporila implementáciu 

týchto iniciatív, ktoré podporujú úsilie EÚ o začatie spoločenskej diskusie o zmenách v energetike 

v Európe. Takéto rozhodnutie by rok pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2014 vyslalo 

európskej občianskej spoločnosti pozitívny a potrebný signál a zároveň zdôraznilo význam, aký 

Európska únia prikladá svojim občanom. 
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