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Egy új Európai Energiaközösség felé

„Európát nem lehet egy csapásra vagy egyetlen terv alapján felépíteni. Olyan konkrét 
vívmányok révén jön majd létre, amelyek elsőként a valódi szolidaritást teremtik meg.”
Robert Schuman, 1950. május 9.

Közel hatvan éve annak, hogy hat európai állam létrehozta az Európai Szén- és 
Acélközösséget. Céljuk az volt, hogy a konfliktusok kiélezése helyett együttműködjenek, a 
szembenállás helyett pedig jólétet teremtsenek. Az energia kérdése még ma is aktuális 
mind politikai, mind gazdasági szempontból, de a közös erőforrásokhoz való egyenlő 
hozzáférést biztosító szabályok már nem érvényesek.

A XXI. század jelenlegi, új évtizedében Európa – az energia, a környezetvédelem és 
elsősorban a gazdaság területén – számos súlyos válsággal szembesül, amelyek új 
prioritások meghatározását teszik szükségessé, és csökkentik a rendelkezésre álló 
lehetőségeket. Ezek a kihívások egyúttal esélyeket is kínálnak számunkra. A fenntartható és 
megfizethető alternatív energiaforrások kulcsfontosságú szerepet játszanak az új ipari 
forradalomban, amelynek segítségével Európa ki fog emelkedni a gazdasági válságból.

Ha meg akarunk felelni ezeknek a kihívásoknak, alapvetően meg kell változtatnunk 
energiatermelésünket és -fogyasztásunkat. Hisszük, hogy Európának szilárdabb, 
mélyrehatóbb közös energiapolitikára van szüksége. Egy olyan energiapolitikára, amely 
megfizethető és stabil áron garantálja az energiához való hozzáférést, amely fenntartja 
versenyképességünket az iparban, és amely elősegíti a fenntartható fejlődést, valamint az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalom irányába történő átmenetet. Egy olyan 
politikára, amely a jövőben adódó gazdasági lehetőségek felszabadítása érdekében ösztönzi 
a befektetéseket, és amely minden európai számára garantálja az ellátás biztonságát.

Az energiaellátás liberalizációját, az energiahálózatok összekapcsolásának javítását és a 
környezet védelmét szolgáló jelenlegi politikák sikeresnek bizonyultak, és továbbra is fontos 
szerepet játszanak, de mindez nem elég. Olyan összetett problémával állunk szemben, 
amelynek nagysága nagyratörőbb célokon és mélyrehatóbb integráción alapuló új, bátor 
megközelítést tesz szükségessé.

A különleges kihívásra különleges választ kell adni. Úgy véljük, hogy az európai integráció 
történelmének következő fejezetében létre kell hozni az új Európai Energiaközösséget. Egy 
olyan közösséget, amelynek célja a szilárd és hatékony közös energiapolitika megvalósítása.
Az európai projekttel kapcsolatos legfontosabb lépéseket először az elkötelezett tagállamok 
szűkebb csoportja is megteheti, ha pedig szükséges, nekik kell megtenni – azoknak az 
államoknak, amelyek az előrelépés érdekében ki tudják használni a megerősített 
együttműködés nyújtotta lehetőséget. Itt az ideje, hogy megtegyük ezt a nagy lépést.

Számos intézkedés szükséges az egységes és integrált közös energiapolitika 
kidolgozásához. Az európai energiapiac teljes kiépülésének egész Európára kiterjedő, 
korszerű energiahálózatokon kell alapulnia. Energiaszerkezetünket változatosabbá kell 
tennünk, nagyobb mértékben támaszkodva a megújuló energiákra és növelve az új zöld 
technológiákkal kapcsolatosa kutatásba és fejlesztésbe történő befektetéseket. Az
energiahatékonyságnak politikáink alapvető értékévé kell válnia a termelés és a 
végfelhasználók tekintetében egyaránt, és elő kell segítenie szokásaink és életmódunk 
megváltoztatását. Az Európai Uniónak külső partnereivel való kapcsolataiban – mind az 
energiatermelő, mind a közvetítő országok esetében – egységesen kell fellépnie. Szükség 
esetén képesnek kell lennie ellátási kapacitásainak összevonására és az energia 
összehangolt beszerzésére. Hosszú távon – súlyos energiaválság esetén – közös stratégiai 
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tartalékokkal kell rendelkeznie, amelyek kezelése a szolidaritás szellemében az egész 
kontinensre kiterjed.

Európa nem engedheti meg magának, hogy a végtelenségig várjon, ha azt akarja, hogy 
polgárai továbbra is higgyenek az európai eszményben. Európai születésnapunk előestéjén 
legyünk hitünk szerint bátrak. Hozzuk létre most az Európai Energiaközösséget!
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