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Προς μια νέα Ευρωπαϊκή Κοινότητα

"Η Ευρώπη δεν θα φτιαχτεί όλη μονομιάς, ούτε σύμφωνα με ένα ενιαίο σχέδιο. Θα
οικοδομηθεί μέσα από απτά επιτεύγματα τα οποία θα δημιουργήσουν πρώτα μια εκ των 
πραγμάτων αλληλεγγύη". Robert Schuman, 9 Μαΐου 1950.

Σχεδόν πριν από εξήντα χρόνια, έξη ευρωπαϊκά κράτη δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα. Σκοπός τους ήταν να αντικαταστήσουν τη σύγκρουση με τη
συνεργασία, τον ανταγωνισμό με την ευημερία. Σήμερα, η ενέργεια εξακολουθεί να βρίσκεται
στην πολιτική και οικονομική ημερήσια διάταξη, αλλά οι κανόνες που εξασφάλιζαν ίση 
πρόσβαση σε κοινούς πόρους δεν υφίστανται πλέον.

Σε αυτή τη νέα δεκαετία του 21ου αιώνα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει αρκετές μείζονες κρίσεις -
στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και πάνω απ' όλα της οικονομίας - οι οποίες
απαιτούν νέες προτεραιότητες και μειώνουν τις διαθέσιμες επιλογές. Οι προκλήσεις αυτές μας
προσφέρουν επίσης ευκαιρίες. Η ανάπτυξη αειφόρων και προσιτών εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας είναι το κλειδί για μια νέα βιομηχανική επανάσταση που θα συμβάλει στην έξοδο 
της Ευρώπης από την οικονομική κρίση.

Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, χρειαζόμαστε ριζική μετατόπιση στον τρόπο με 
τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε ενέργεια. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια 
ισχυρότερη, βαθύτερη, κοινή ενεργειακή πολιτική. Μια ενεργειακή πολιτική που να εγγυάται
την πρόσβαση στην ενέργεια σε λογικές και σταθερές τιμές, που να διατηρεί τη βιομηχανική 
μας ανταγωνιστικότητα και η οποία να προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη και τη μετάβαση σε 
μια κοινωνία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Μια πολιτική που να κινητοποιεί επενδύσεις
έτσι ώστε να αποδεσμευτούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες του αύριο και η οποία να 
εξασφαλίζει την ασφάλεια εφοδιασμού για όλους τους Ευρωπαίους.

Οι υφιστάμενες πολιτικές - για την ελευθέρωση του ενεργειακού εφοδιασμού, τη βελτίωση
της ενεργειακής διασύνδεσης και την προστασία του περιβάλλοντος - έχουν σημειώσει 
επιτυχία και εξακολουθούν να έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν, αλλά δεν είναι 
αρκετές. Το πρόβλημα είναι πολυεδρικό και η κλίμακά του απαιτεί μια τολμηρότερη νέα
προσέγγιση βασισμένη σε πιο φιλόδοξους στόχους και σε βαθύτερη ολοκλήρωση.

Οι μοναδικές προκλήσεις απαιτούν μοναδικές απαντήσεις. Πιστεύουμε ότι το επόμενο 
κεφάλαιο στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία 
μιας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας, μιας νέας Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μιας
Κοινότητας σχεδιασμένης να προσφέρει μια ισχυρή και αποτελεσματική κοινή ενεργειακή 
πολιτική. Σημαντικά βήματα στο ευρωπαϊκό εγχείρημα μπορούν και, εάν παραστεί ανάγκη, 
πρέπει να πραγματοποιηθούν από έναν αρχικό πυρήνα αφοσιωμένων κρατών μελών, κρατών 
τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ενισχυμένη συνεργασία για να προχωρήσουν. 
Τώρα είναι ο καιρός να κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα.

Η δημιουργία μιας τέτοιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης κοινής ενεργειακής πολιτικής 
απαιτεί ορισμένα μέτρα. Η ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας πρέπει να 
στηριχθεί σε αναβαθμισμένα πανευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα. το ενεργειακό μίγμα μας 
πρέπει να διαφοροποιηθεί, με μεγαλύτερη στήριξη στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και 
μεγαλύτερες επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη σε νέες πράσινες τεχνολογίες. Η
ενεργειακή απόδοση, τόσο κατά την παραγωγή όσο και την τελική χρήση, πρέπει να
αποτελέσει κεντρική αξία στις πολιτικές μας και να βοηθήσει στην προώθηση της αλλαγής 
των συνηθειών και του τρόπου ζωής μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρουσιάζει μια
ενιαία διεπαφή στις σχέσεις της με τους εξωτερικούς εταίρους της, τόσο τις χώρες 
παραγωγούς όσο και τις χώρες διέλευσης. Η ΕΕ πρέπει να έχει την ικανότητα να συνενώνει
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τις προμηθευτικές της δυνατότητες και να επιδίδεται σε συντονισμένη αγορά ενέργειας, σε 
περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη. Μακροπρόθεσμα, εάν βρεθούμε αντιμέτωποι με μια 
μείζονα ενεργειακή κρίση, πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας κοινά στρατηγικά αποθέματα, η 
διαχείριση των οποίων να γίνεται σε ολόκληρη την ήπειρο σε πνεύμα αλληλεγγύης.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει επ' αόριστο, εάν θέλουμε οι πολίτες να συνεχίσουν να 
πιστεύουν στο ευρωπαϊκό ιδεώδες. Στην παραμονή των ευρωπαϊκών γενεθλίων μας, ας
βρούμε το θάρρος των πεποιθήσεών μας. Ας δημιουργήσουμε τώρα μια Ευρωπαϊκή 
Ενεργειακή Κοινότητα.
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