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Skupna izjava 

 

Evropska energetska politika je eden glavnih dejavnikov, ki bo pripomogel k oživitvi evropskega 

povezovanja, in je del načrta za spodbujanje konkretnih projektov in blaginje Evropejcev. 

 

V okviru boljšega usklajevanja nacionalnih politik na evropski ravni, kar je eden od ciljev evropske 

energetske skupnosti, je treba oblikovati instrumente in mehanizme, ki bodo civilni družbi omogočili 

učinkovito sodelovanje pri sprejemanju politik. 

 

Konkretno, EESO in organizacija Notre Europe – Inštitut Jacques Delors predlagata kvalitativni 

preskok: vzpostavitev odprtega, preglednega, usklajenega in priznanega evropskega energetskega 

dialoga v državah članicah in med njimi. Srednjeročno priporočata izvajanje naslednjih treh pobud: 

 

 Obsežna prizadevanja za obveščanje in ozaveščanje civilne družbe o energetskih vprašanjih. 

Za spodbujanje udeležbe javnosti pri odločitvah, ki so za družbo tako pomembne, kot je energija, 

so potrebna nenehna strukturirana prizadevanja, da se ljudi obvesti in ozavesti o s tem povezanih 

vprašanjih na področju politike, gospodarstva, industrije in okolja. To je poziv k aktivnemu 

državljanstvu v skrbi za našo srednjeročno prihodnost. 

 

 Dodatno ukrepanje na podlagi zelene knjige Okvir podnebne in energetske politike do leta 2030, 

nadaljnje izboljšanje postopka posvetovanja EU pri sprejemanju zakonodajnih in 

regulativnih predlogov ter spodbujanje javnih razprav o prihodnosti energije v vseh 

državah članicah EU. Te razprave – ena je že v teku v Franciji – bi morale biti odprte, oblikovati 

pa bi jih bilo treba tako, da bodo prispevale k političnim odločitvam in odražale evropske in 

dolgoročne perspektive. 

 

 Zagotavljanje, da bodo mnenja ljudi, izražena v okviru posvetovanja na lokalni, nacionalni 

in evropski ravni, upoštevana in spoštovana. EESO in Notre Europe – Inštitut Jacques Delors 

želita spremljati, ali se mnenje javnosti spoštuje. Vse vas pozivamo, da kot potrošniki, proizvajalci 
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in aktivni člani ekonomske in socialne demokracije ne mislite zgolj na svoje pravice, temveč se 

zavedate tudi svojih dolžnosti. 

 

Energija je skupna dobrina Evropejcev. Pri usmerjanju evropskih energetskih strategij je treba 

upoštevati družbene izzive ter v oblikovanje nove evropske energetske politike do leta 2030 vključiti 

celotno javnost in vse različne sodelujoče akterje. Za učinkovitost in uspeh teh strategij bo to 

odločilnega pomena. 

 

EESO in Notre Europe – Inštitut Jacques Delors pozivata Evropski svet, naj podpre izvajanje teh 

pobud, ki spodbujajo prizadevanja EU pred razpravami v družbi o energetski preusmeritvi Evrope. 

Takšna odločitev bi bila za evropsko civilno družbo eno leto pred evropskimi volitvami leta 2014 

potrebno pozitivno sporočilo o tem, kako pomembni so za Evropsko unijo njeni državljani.  
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