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Kohti uutta Euroopan energiayhteisöä

Eurooppaa ei rakenneta hetkessä eikä yhdellä kokonaisratkaisulla. Siihen 
tarvitaan käytännön toimenpiteitä, joilla luodaan ensin aito yhteisvastuullisuus. 
Näin totesi Robert Schuman 9. toukokuuta 1950.

Kuusi Euroopan valtiota perusti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön lähes 
kuusikymmentä vuotta sitten. Heidän tarkoituksenaan oli kääntää ristiriidat 
yhteistyöksi ja vastakkainasettelut hyvinvoinniksi. Energia on edelleen poliittisella 
ja taloudellisella asialistalla, mutta sääntöjä, jotka varmistivat yhteisten 
resurssien yhdenvertaisen saannin, ei enää ole.

Useat vakavat kriisit ovat koetelleet Eurooppaa 2000-luvun ensimmäisellä 
vuosikymmenellä. Energia-, ympäristö- ja ennen kaikkea talouskriisi edellyttävät 
asioiden asettamista uuteen tärkeysjärjestykseen. Myös käytettävissä olevat
vaihtoehdot ovat kriisien myötä vähentyneet. Vaikea tilanne tarjoaa meille 
kuitenkin uusia mahdollisuuksia. Kestävien ja edullisten vaihtoehtoisten 
energialähteiden kehittäminen on avain uuteen teolliseen vallankumoukseen, joka 
auttaa Eurooppaa nousemaan talouskriisistä.

Selviytyäksemme haasteista meidän on muutettava radikaalisti tapoja, joilla 
tuotamme ja kulutamme energiaa. Uskomme, että Eurooppa tarvitsee 
vahvempaa ja syvempää yhteistä energiapolitiikkaa. Sellaista energiapolitiikkaa, 
jolla taataan energian saanti kohtuulliseen ja vakaana pysyvään hintaan, jolla 
säilytetään teollinen kilpailukyky ja jolla edistetään kestävää kehitystä ja 
siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Politiikkaa, joka kannustaa investointeihin 
ja avaa siten tietä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksille sekä turvaa 
energian toimitusvarmuuden koko Euroopassa.

Nykyinen politiikka, jolla on vapautettu energiantuotantoa, parannettu 
energiayhteyksiä ja suojeltu ympäristöä, on ollut menestyksellistä, ja sitä 
tarvitaan edelleen. Se ei kuitenkaan yksinään riitä. Tämä monitahoinen ongelma 
on niin laaja, että on omaksuttava uusi rohkeampi toimintatapa, joka perustuu 
kunnianhimoisempiin tavoitteisiin ja syvempään integraatioon.

Ainutlaatuiseen haasteeseen on vastattava ainutlaatuisella tavalla. Uskomme, 
että Euroopan yhdentymisen historian seuraavaan lukuun on kirjoitettava 
Euroopan energiayhteisön perustaminen. Yhteisön tarkoituksena on saada aikaan 
vahva ja tehokas yhteinen energiapolitiikka. Unionin hankkeen takana voisi ja 
tarvittaessa pitäisi olla aluksi pienempi tälle asialle omistautuneiden 
jäsenvaltioiden ryhmä, joka voi käyttää hyväkseen mahdollisuutta tiiviimpään 
yhteistyöhön edetäkseen asiassa. Juuri nyt on oikea aika ottaa tämä askel.  

Tietyt toimenpiteet ovat tarpeen johdonmukaisen ja yhdennetyn yhteisen 
energiapolitiikan toteuttamiseksi. Euroopan energiamarkkinoiden 
loppuunsaattamiseksi on parannettava Euroopan laajuisia energiaverkkoja. 
Energialähteiden käyttöä on monipuolistettava tukeutumalla entistä enemmän 
uusiutuviin energialähteisiin ja investoimalla enemmän uutta vihreää teknologiaa 



koskevaan tutkimukseen ja kehitykseen. Sekä tuotanto- että loppukäyttäjäpuolen 
energiatehokkuuden on oltava toimintamme ydinajatuksena, joka auttaa meitä 
muuttamaan tottumuksiamme ja elintapojamme. Euroopan unionilla on oltava 
yksi yhtenäinen kanava, jonka kautta se hoitaa suhteita ulkoisiin 
kumppaneihinsa, oli kyse sitten tuottajista tai kauttakulkumaista. Unionin on 
kyettävä yhdistämään tuotantokapasiteettinsa ja hoitamaan energiahankinnat 
koordinoidusti, jos tarve vaatii. Jos joudumme pitkällä aikavälillä suuren 
energiakriisin eteen, on tärkeää, että käytössämme on yhteisiä strategisia 
varantoja, joita hoidetaan koko mantereella yhteisvastuun hengessä.

Euroopalla ei ole varaa odottaa loputtomiin, jos se haluaa, että sen kansalaiset 
edelleen uskovat unionin ihanteeseen. Uskaltakaamme toimia vakaumuksemme 
mukaisesti näin Eurooppa-päivän aattona. On aika luoda Euroopan 
energiayhteisö.
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