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Den europeiska energipolitiken är mycket viktig för att bidra till att blåsa nytt liv i den europeiska 

integrationen som en del av målsättningen att främja konkreta projekt och välstånd för Europas 

befolkning. 

 
För att säkerställa en ökad samordning av medlemsstaternas politik på europeisk nivå, vilket 

förespråkas av Europeiska energigemenskapen, måste man införa verktyg och mekanismer för att ge 

det civila samhället en verklig roll i utformningen av politiken.  

 

Närmare bestämt föreslår EESK och Notre Europe – Jacques Delors-institutet ett kvalitativt språng 

genom inledandet av en öppen, samordnad och erkänd europeisk energidialog både inom och mellan 

medlemsstaterna. På medellång sikt rekommenderar EESK och Notre Europe – Jacques Delors-

institutet att man genomför följande tre initiativ: 

 

 Att göra en omfattande insats för att informera det civila samhället och öka dess 

medvetenhet om energirelaterade frågor. Att stärka allmänhetens delaktighet i samhällets val 

i frågor som är så viktiga som energi kräver en strukturerande och fortlöpande insats för att 

informera människorna och öka deras medvetenhet om relaterade politiska, ekonomiska, 

industriella och miljömässiga frågor. Vi efterlyser aktiva medborgare som är engagerade i vår 

framtid på medellång sikt. 

 

 Att gå längre än grönboken "En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030" genom att 

stärka EU:s befintliga samrådsmetoder före förslag om lagstiftning och regleringar samt 

uppmuntra offentliga debatter om energiframtiden i samtliga medlemsstater. Dessa 

debatter måste, i likhet med den som för närvarande förs i Frankrike, vara öppna och syfta till 

att bidra till politiska beslut samtidigt som de avspeglar ett europeiskt långsiktigt perspektiv.  

 

 Att säkerställa att man tar hänsyn till och respekterar de synpunkter som framförs av de 

rådfrågade grupperna efter samråd på lokal, nationell och europeisk nivå. EESK och Notre 

Europe – Jacques Delors-institutet vill medverka i övervakningen av respekten för dessa 

synpunkter från allmänheten. Vi uppmanar alla att inte bara tänka på sina rättigheter utan också 

på sina skyldigheter i egenskap av konsumenter, producenter och aktiva anhängare av 

ekonomisk och social demokrati.  
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Energi är en gemensam europeisk tillgång. Vid styrningen av de europeiska energistrategierna måste 

man integrera samhällsutmaningarna och fullt ut involvera allmänheten och de olika berörda 

aktörerna i arbetet med att utveckla en ny europeisk energipolitik till 2030. Detta är en förutsättning 

för strategiernas genomslagskraft och framgång. 

 

EESK och Notre Europe – Jacques Delors-institutet uppmanar Europeiska rådet att stödja 

genomförandet av dessa initiativ, som stöder EU:s strävan att förutse samhällsdebatterna om Europas 

energiomställning. Ett beslut om detta skulle sända en positiv och behövlig signal till Europas civila 

samhälle samt understryka den betydelse som Europeiska unionen fäster vid sin befolkning ett år före 

valet till Europaparlamentet 2014. 
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