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Siekis sukurti naują EEB

„Europos negalima sukurti vienu mostu arba pagal vienintelį planą. Ji bus sukurta 
pasiekus konkrečių laimėjimų, kurie pirmiausia sudarys sąlygas atsirasti tikram 
solidarumui.“ Robert Schuman, 1950 m. gegužės 9 d.

Beveik prieš 60 metų šešios Europos valstybės sukūrė Europos anglių ir plieno 
bendriją. Jos siekė, kad konfliktus pakeistų bendradarbiavimas, o priešiškumą –
gerovė. Šiandien energetika tebėra svarbus politinis ir ekonominis klausimas, 
tačiau nebėra taisyklių, pagal kurias buvo užtikrinamos vienodos sąlygos naudotis 
bendrais ištekliais.

Šį naująjį 21-ojo amžiaus dešimtmetį Europa gali susidurti su keliomis svarbiomis 
krizėmis – energetikos, aplinkos ir visų pirma ekonomikos srityse; taigi reikia 
naujų prioritetų ir sumažėja galimų sprendimų. Tačiau šios problemos suteikia ir 
naujų galimybių. Būtina plėtoti tvarius ir prieinamus alternatyvius energijos 
šaltinius norint, kad įvyktų nauja pramonės revoliucija, kuri padėtų Europai įveikti 
ekonomikos krizę.

Siekiant išspręsti minėtąsias problemas reikia iš esmės pakeisti būdus, kuriais 
gaminame ir vartojame energiją. Manome, kad Europai reikia tvirtesnės ir 
išsamesnės bendros energetikos politikos. Tokios energetikos politikos, pagal 
kurią būtų užtikrintas energijos prieinamumas pagrįstomis ir stabiliomis kainomis, 
būtų išlaikytas mūsų pramonės konkurencingumas, taip pat būtų skatinamas 
tvarus vystymasis ir kuriama visuomenė, kurioje būtų išmetama mažai anglies 
dioksido. Ši politika taip pat turėtų padėti sutelkti investicijas, kurių reikia norint 
ateityje sudaryti galimybių verslui; be to, pagal ją reikėtų užtikrinti, kad energija 
būtų saugiai tiekiama visiems europiečiams.

Dabartinė politika – energijos tiekimo liberalizavimas, energetikos jungčių 
tobulinimas ir aplinkos apsauga – buvo sėkminga ir jai toliau tenka svarbus 
vaidmuo, tačiau to nepakanka. Susiduriama su įvairiapuse problema, dėl kurios 
masto reikia ryžtingesnės naujos strategijos, grindžiamos platesnio užmojo 
tikslais ir glaudesne integracija.

Unikaliai problemai spręsti reikia unikalaus sprendimo. Manome, kad kitame 
Europos integracijos istorijos etape turi būti sukurta Europos energijos bendrija –
naujoji EEB. Tokia Bendrija, kuri vykdytų tvirtą ir veiksmingą bendrą energetikos 
politiką. Įgyvendinant Europos projektą didžiausius žingsnius gali ir, jei reikia, iš 
pradžių turi žengti branduolį sudarančios ryžtingos valstybės narės, kurios gali 
siekti pažangos, naudodamosi nuostatomis dėl glaudesnio bendradarbiavimo.
Atėjo laikas žengti tokį žingsnį.

Norint parengti nuoseklią ir integruotą bendrą energetikos politiką, reikia imtis 
įvairių priemonių. Remiantis patobulintais europiniais energetikos tinklais turi būti 
baigta kurti Europos energetikos rinka. Vartojamos energijos rūšių derinį turėtų 
paįvairinti didesnė atsinaujinančios energijos dalis, taip pat didesnės investicijos į 
naujų ekologiškų technologijų tyrimus ir plėtrą. Energijos vartojimo efektyvumas 
tiek gamybos, tiek galutinio vartojimo srityse turėtų būti esminė vykdomos 
politikos vertybė, taip pat turėtų padėti keisti mūsų įpročius ir gyvenimo būdą.
Europos Sąjunga turi turėti vieną poziciją santykiuose su išorės partneriais – tiek
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gamybos, tiek tranzito šalimis. Be to, ES turi būti pajėgi prireikus sutelkti savo 
tiekimo pajėgumus ir koordinuotai pirkti energiją. Ilgainiui, jei kiltų didelė 
energetikos krizė, reikia turėti bendras strategines atsargas, kurios būtų solidariai 
tvarkomos žemyno mastu.

Europa negali sau leisti be galo laukti, jei norima, kad piliečiai ir toliau tikėtų 
Europos idealu. Europos jubiliejaus išvakarėse turėkime drąsos siekti savo 
įsitikinimų. Sukurkime Europos energijos bendriją.
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