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Uue Euroopa Majandusühenduse suunas

„Euroopat ei tehta valmis ühekorraga või ühe kindla kava järgi. Ta ehitatakse 
konkreetsete saavutustega, millega kõigepealt luuakse de facto solidaarsus.“ Robert 
Schuman, 9. mai 1950.

Peaaegu kuuskümmend aastat tagasi asutasid kuus Euroopa riiki Euroopa Söe- ja 
Teraseühenduse. Nad seadsid endale sihiks asendada konflikt koostööga, antagonism 
jõukusega. Täna on energia endiselt aktuaalne nii poliitiliselt kui ka majanduslikult, 
kuid reeglid, mis kindlustasid võrdse juurdepääsu ühistele ressurssidele, enam ei 
kehti.

Praegu, 21. sajandi esimesel kümnendil, seisab Euroopa ees mitu tõsist kriisi –
energia-, keskkonna- ja eelkõige majandusvaldkonnas –, mis nõuavad uusi prioriteete 
ja vähendavad olemasolevaid võimalusi. Samas pakuvad need väljakutsed meile ka 
võimalusi. Jätkusuutlike ja taskukohaste alternatiivsete energiaallikate arendamine on 
uue tööstusrevolutsiooni võti, mis aitab Euroopal majanduskriisist välja tulla.

Nende eesmärkide täitmiseks on vaja radikaalseid muutusi energia tootmises ja 
tarbimises. Oleme veendunud, et Euroopa vajab tugevamat, põhjalikumat, ühist 
energiapoliitikat. Energiapoliitikat, mis tagab energia saadavuse mõistlike ja 
stabiilsete hindadega, säilitab meie tööstusliku konkurentsivõime, edendab säästvat 
arengut ja üleminekut vähese süsinikdioksiidi heitega ühiskonnale. Poliitikat, mis 
võtab kasutusele investeeringud, et avada homse päeva võimalusi ettevõtluseks, ja mis 
tagab varustuskindluse kõikidele eurooplastele.

Praegusi tegevuspõhimõtteid – energiavarustuse liberaliseerimine, energiaühenduste 
parandamine ja keskkonnakaitse – on edukalt järgitud ja neil on endiselt tähtis roll, 
kuid nendest ei piisa. See on mitmetahuline probleem, mille ulatus nõuab jõulisemat 
uut lähenemisviisi, mis põhineb ambitsioonikamatel eesmärkidel ja sügavamal 
integratsioonil.

Unikaalne väljakutse nõuab unikaalset lahendust. Oleme veendunud, et järgmine 
peatükk Euroopa integratsiooni ajaloos peab hõlmama ka Euroopa Energiaühenduse, 
uue Euroopa Majandusühenduse loomist. Ühenduse, mis on loodud tugeva ja tõhusa 
energiapoliitika teostamiseks. Esimese otsustava sammu Euroopa projekti elluviimisel 
saab teha ja vajadusel peaks tegema tuumikrühm, mis koosneb pühendunud 
liikmesriikidest, kes võivad kasutada edasiliikumiseks tõhustatud koostööd. Nüüd on 
aeg see otsustav samm astuda.

Niisuguse sidusa ja integreeritud ühise energiapoliitika loomine nõuab hulgaliselt 
meetmeid. Euroopa energiaturgude väljakujundamine peab rajanema ajakohastatud 
üleeuroopalistel energiavõrkudel. Meie energiaallikate valikut tuleb mitmekesistada 
suurema rõhuasetusega taastuvenergiale ja suuremate investeeringutega uute roheliste 



tehnoloogiate teadusuuringutesse ja arendamisse. Energiatõhusus nii tootmises kui ka 
lõpptarbimises peab olema meie poliitika põhiväärtus ning kaasa aitama meie 
harjumuste ja elustiili muutmisele. Euroopa Liit peab välispartneritega suhtlema 
ühiselt platvormilt, seda nii tootjate kui ka transiitriikidega. EL peab suutma koondada 
oma tarnevõimsuse ja ostma energiat koordineeritult, kui selline vajadus peaks 
tekkima. Pikas perspektiivis, kui meid peaks tabama sügav energiakriis, peavad meil 
olema ühised strateegilised reservid ja neid tuleb tervel kontinendil kasutada 
solidaarsuse vaimus.

Euroopa ei saa endale lubada lõputut ootamist, et tema kodanikud ka edaspidi usuksid 
Euroopa ideaalidesse. Väljendagem Euroopa sünnipäeva eelõhtul julgesti oma 
veendumusi. Käes on aeg luua Euroopa Energiaühendus.
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