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Naar een nieuwe EEG 

"De vereniging van Europa kan niet ineens worden verwezenlijkt noch door een 
allesomvattende schepping tot stand worden gebracht. Het verenigd Europa zal 
moeten worden opgebouwd door middel van concrete verwezenlijkingen, waarbij 
een feitelijke solidariteit als uitgangspunt zal moeten worden genomen." Robert 
Schuman, 9 mei 1950.

Nu bijna zestig jaar geleden richtten zes Europese landen de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal op. Hun oogmerk was om conflict door 
samenwerking, en vijandschap door welvaart te vervangen. Energie staat nog 
altijd op de politieke en economische agenda, maar de regels die gelijke toegang 
tot gemeenschappelijke rijkdommen moesten verzekeren, bestaan niet meer.

In dit nieuwe decennium van de 21ste eeuw staat Europa voor verschillende 
ernstige crises – in de energievoorziening, het milieu, en bovenal in de economie 
– die nieuwe prioriteiten vergen en de keuzemogelijkheden inperken. Maar 
uitdagingen betekenen ook nieuwe kansen. Ontwikkeling van duurzame en 
betaalbare alternatieve energiebronnen vormt de sleutel tot een nieuwe 
industriële revolutie, die Europa zal helpen de economische crisis te overwinnen.

Om de uitdagingen tegemoet te treden is er een radicale verandering in onze 
wijze van energieproductie en –verbruik nodig.  Europa moet volgens ons een 
steviger en degelijker gemeenschappelijk energiebeleid krijgen – een 
energiebeleid waardoor energie tegen redelijke en stabiele prijzen beschikbaar 
blijft, waardoor onze industrie concurrerend kan blijven, en waardoor duurzame 
ontwikkeling en de overgang naar een maatschappij met weinig uitstoot van 
kooldioxide worden bevorderd – een beleid dat tot investeringen aanzet om het 
bedrijfsleven de kansen van morgen te bieden, en dat voor een gegarandeerde 
energievoorziening voor alle inwoners van Europa zorgt.

Het huidige beleid om de energievoorziening te liberaliseren, de koppeling tussen 
energienetten te verbeteren en het milieu te beschermen heeft resultaten 
opgeleverd en blijft een belangrijke functie vervullen, maar dat is niet voldoende. 
We staan voor een probleem met een groot aantal verschillende kanten, dat door 
zijn omvang een krachtiger nieuwe benadering vergt, gericht op ambitieuzere 
doelen en hechtere integratie.

Een unieke uitdaging vraagt om een uniek antwoord. Het volgende hoofdstuk in 
de geschiedenis van de Europese integratie moet volgens ons de oprichting van 
een Europese Energiegemeenschap, een nieuwe EEG, omvatten – een 
gemeenschap die een krachtig en doeltreffend gemeenschappelijk energiebeleid 
tot stand moet brengen. De grote stappen voorwaarts in het Europees proces 
kunnen – en moeten zo nodig – door een eerste kerngroep van vastberaden 
lidstaten gezet worden - landen die nauwere samenwerking weten te benutten 
om vooruit te komen. Het ogenblik is nu aangebroken om zo'n stap te zetten.

Voor zo'n samenhangend en geïntegreerd gemeenschappelijk energiebeleid zijn 
er een aantal maatregelen nodig. De voltooiing van de Europese energiemarkten 
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moet gestoeld zijn op energienetwerken op Europees plan. Onze energiemix moet 
sterker gediversifieerd worden door meer gebruik te maken van hernieuwbare 
energie en meer te investeren in research in nieuwe groene technologie. Energie-
efficiëntie bij productie en verbruik moet tot de kern van het beleid behoren en 
bijdragen tot verandering van onze gewoonten en leefwijze. De Europese Unie 
moet in haar betrekkingen met haar externe partners, zowel productie- als 
doorvoerlanden, één enkel gezicht laten zien. De EU moet in staat zijn om haar 
leveringscapaciteiten te bundelen en, als dat nodig is, tot gecoördineerde 
aankoop van energie over te gaan. Als we op termijn met een grote energiecrisis 
geconfronteerd worden, moeten er gemeenschappelijke strategische reserves 
voorhanden zijn, waarvan het beheer in geheel Europa in een geest van 
solidariteit plaatsvindt. 

Willen we de burgers in het Europees ideaal laten blijven geloven, dan kan Europa 
zich niet veroorloven om eindeloos af te wachten. Nu de Dag van Europa weer 
aanbreekt moeten we voor onze overtuigingen durven uit te komen. Laten we nu 
een Europese Energiegemeenschap oprichten.
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