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Ceļā uz jaunu EEK

„Eiropa netiks izveidota uzreiz vai pēc vienota plāna. Tā veidosies no konkrētiem 
sasniegumiem, kas sākumā radīs de facto solidaritāti,” 1950. gada 9. maijā teica Roberts 
Šūmans.

Pirms gandrīz sešdesmit gadiem sešas Eiropas valstis izveidoja Eiropas Ogļu un tērauda 
kopienu. Mērķis bija aizstāt konfliktu ar sadarbību un antagonismu — ar labklājību. Šodien 
enerģētika vēl aizvien ir politiski un ekonomiski aktuāls jautājums, taču noteikumi, kas 
nodrošināja vienlīdzīgas iespējas izmantot kopīgos resursus, vairs nav spēkā.

Šajā pirmajā 21. gadsimta desmitgadē Eiropa saskaras ar smagu krīzi gan enerģētikas, gan 
vides, bet visvairāk — ekonomikas jomā, tādēļ ir vajadzīgas jaunas prioritātes, turklāt ir 
mazāk iespēju. Problēmas, ar kurām saskaramies, piedāvā mums arī iespējas. Ilgtspējīgu 
un izmaksu ziņā pieejamu alternatīvu enerģijas avotu radīšana ir svarīgākais 
priekšnoteikums industriālajai revolūcijai, kas veicinās Eiropas izkļūšanu no ekonomikas 
krīzes.

Lai pārvarētu šīs problēmas, mums ir radikāli jāmaina enerģijas ražošanas un patērēšanas 
ieradumi. Mēs uzskatām, ka Eiropai ir vajadzīga spēcīgāka un pamatīgāka kopējā 
enerģētikas politika. Tāda enerģētikas politika, kas garantē piekļuvi enerģijai par pieejamām 
un stabilām cenām, kas saglabā mūsu ražošanas konkurētspēju un kas sekmē ilgtspējīgu 
attīstību un pāreju uz sabiedrību, kura rada zemas oglekļa emisijas. Politika, kas mobilizē 
investīcijas, lai radītu uzņēmējdarbības iespējas nākotnē, un kas nodrošina piegāžu drošību 
visiem eiropiešiem.

Pastāvošā politika, kuras mērķis ir liberalizēt energoapgādi, uzlabot enerģijas 
starpsavienojumus un aizsargāt vidi, ir bijusi sekmīga, un tai vēl aizvien ir nozīmīga loma, 
taču ar to vien vairs nepietiek. Problēma ir daudzšķautņaina, un tās mērogs liek izvēlēties 
jaunu un drosmīgāku pieeju, kas balstīta uz tālejošiem mērķiem un dziļāku integrāciju.

Unikālai problēmai vajadzīgi unikāli risinājumi. Mēs uzskatām, ka nākamajam posmam 
Eiropas integrācijas vēsturē ir jābūt saistītam ar Eiropas Enerģētikas kopienas — jaunas EEK 
— izveidi. Tai jābūt kopienai, kas veidota tā, lai mēs varētu radīt spēcīgu un efektīvu kopējo 
enerģētikas politiku. Pārliecinātu sākotnējo dalībvalstu pamatgrupa, izmantojot ciešāku 
sadarbību, var (un vajadzības gadījumā tas ir jādara) spert platu soli ceļā uz šo jauno 
Eiropas projektu. Ir pienācis laiks spert šādu soli.

Šādas saskaņotas un integrētas kopējās enerģētikas politikas izveidei ir vajadzīgi daudzi 
pasākumi. Eiropas enerģētikas tirgu izveidei jābalstās uz atjauninātiem, visu Eiropu 
aptverošiem enerģijas tīkliem. Mūsu enerģijas avotu struktūrai jābūt daudzveidīgākai, 
vairāk jāpaļaujas uz atjaunojamiem enerģijas avotiem, vairāk jāinvestē jaunu, videi 
nekaitīgu tehnoloģiju izpētē un izveidē. Gan ražošanā, gan gala patēriņā energoefektivitātei 
ir jābūt mūsu politikas pamatvērtībai, tai jāpalīdz mums mainīt ieradumus un dzīvesveidu.
Eiropas Savienībai attiecībās ar ārējiem partneriem — gan ražotājvalstīm, gan tranzītvalstīm 
— ir jābūt vienotai. ES ir jābūt iespējām vajadzības gadījumā apvienot savu piegāžu jaudu 
un iesaistīties koordinētā enerģijas iepirkšanā. Ilgtermiņā, saskaroties ar smagu enerģētikas 
krīzi, mums jābūt pieejamām kopīgām stratēģiskām rezervēm, kas visā kontinentā tiek 
pārvaldītas solidārā veidā.

Ja Eiropa vēlas, lai tās iedzīvotāji arī turpmāk tic Eiropas idejai, tā nevar atļauties gaidīt 
bezgalīgi. Lai mums Eiropas dzimšanas dienas priekšvakarā pietiek drosmes palikt pie savas 
pārliecības! Veidosim Eiropas Enerģētikas kopienu!
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