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Indledning 
 
På trods af en betydelig udvikling og en væsentlig forøgelse af de lovgivningsmæssige 
foranstaltninger i de senere år er EU's energipolitik stadig ude af stand til at opfylde de centrale 
målsætninger, som er: at sikre adgang til energi til rimelige og stabile priser, at fastholde EU's 
industrielle konkurrenceevne, at garantere energiforsyningssikkerheden for alle europæere, uanset 
hvor de bor, og fremme bæredygtig produktion, transmission, distribution, oplagring og forbrug af 
energi og dermed tage et afgørende skridt i retning af et lavemissionssamfund.  
 
Energipolitikken opfattes alt for ofte som et meget følsomt spørgsmål, der udelukkende vedrører de 
nationale interesser og den nationale selvstændighed. Imidlertid har den indbyrdes afhængighed 
medlemsstaterne imellem på energiområdet aldrig været større set ud fra et politisk, økonomisk og 
teknisk perspektiv. Stilstand eller tilbageskridt kunne have vidtrækkende negative konsekvenser. 
Ensidige nationale beslutninger øger risikoen for divergerende udviklingstendenser og kan forårsage 
prisstigninger, eller udsving i energiproduktion og –forbrug på regionalt plan, for blot at nævne to 
problemstillinger. Som vi har konstateret for nylig kan de europæiske lande træffe nationale valg 
vedrørende energiforsyningen, men dette har sin pris. Interessekonflikter mellem de nationale 
synspunkter skal derfor overvindes. I dag kan intet enkelt europæisk land på egen hånd sikre, at 
landets borgere får en stabil energiforsyning til rimelige priser. 
 
Der er behov for en ny tilgang, som skal sikre en dybere europæisk integration og solidaritet på 
energiområdet. EU's Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) og Notre Europe er 
derfor gået sammen om at videreudvikle det politiske forslag om et fuldgyldigt europæisk 
energifællesskab, baseret på et initiativ fra Notre Europe. EØSU og Notre Europe har kortlagt 
følgende centrale målsætninger og politiske forslag, der hurtigst muligt skal arbejdes videre med i EU.  
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Færdiggørelse af et integreret indre marked for energi i EU 
 
1. Harmonisering af markedsvilkår. Det indre markeds potentiale er ikke blevet udnyttet fuldt 

ud med henblik på at forbedre energisikkerheden og skabe en merværdi for borgerne. Der er 
stadig betydelige muligheder for forbedringer på EU's indre marked for energi gennem en 
harmonisering af reglerne for vedvarende energikilder, fordeling af transmissionskapacitet, 
handel med elektricitet mm. Operatørerne skal kunne udføre deres aktiviteter på lige 
konkurrencevilkår i hele EU. Gennemsigtige og konsekvente regler er afgørende for 
etableringen af et investeringsvenligt klima.  

 
2. Integration af markeder gennem bedre sammenkobling. Det skal være muligt at levere 

elektricitet på effektiv vis i hele EU, og den skal til stadighed være tilgængelig, hvor behovet 
opstår. Sammenkoblingen af net skal derfor færdiggøres med det formål at integrere EU's 
markeder for energi og optimere energiforsyningssikkerheden i hele EU.  

 
3. Fælles overordnet planlægning af net. Særligt i en tid med budgetmæssige stramninger har 

det afgørende betydning at vælge de mest rationelle og sammenhængende løsninger på 
nationalt og europæisk niveau. Sammenkoblingen af net med udgangspunkt i en fælles 
planlægning ville gøre det muligt at foretage et kursskifte fra nationale markeder i retning af 
et fælles europæisk marked. Den fælles planlægning af net skal gælde for al infrastruktur og 
ikke blot for den grænseoverskridende infrastruktur. 

 
4. På vej mod en progressiv "europæisering" af energimikset baseret på en regional 

integration af energimarkederne. Grupper af medlemsstater i en given region kunne 
gradvist integrere deres energimiks og infrastruktur med henblik på at dele fordelene ved de 
forskellige energikilder, der er tilgængelige for de enkelte lande. Efter en sammenkobling og 
harmonisering ville deres net og markeder bedre kunne håndtere udsving i produktion og 
forbrug, og som et kollektiv ville de bedre være i stand til at bidrage til en sikring af EU's 
energiforsyning.  

 
5. På vej mod en EU-energipolitik, der er tilpasset slutbrugernes behov. Det har afgørende 

betydning for EU's legitimitet, at Unionens initiativer, der koordineres med medlemsstaterne, 
resulterer i håndgribelige fordele for forbrugerne. Oprettelsen af ét enkelt europæisk marked 
for energi bør give slutbrugerne flere valgmuligheder og en mere stabil energiforsyning på 
mere fordelagtige pris- og leveringsvilkår. Forbrugerne bør frit kunne vælge deres 
energileverandør på tværs af nationale grænser, og der bør ikke forekomme alt for store 
udsving i energipriserne eller andre markedsvilkår mellem medlemsstaterne. 

 
6. Håndhævelse af og støtte til forbrugerrettigheder. Forbrugerne skal have bedre kendskab 

til deres rettigheder, således at de fuldt ud kan udnytte det indre marked for energi. Sådanne 
oplysninger bør formidles til forbrugerne på systematisk og direkte vis, dvs. vha. deres 
energiregninger. Bekæmpelse af energifattigdom er en central forudsætning for et vel 
fungerende samfund og bør være en prioritet.  
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Forsyningssikkerhed og styrkelse af EU's position i forhold til de eksterne partnere 
 
7. Bedre håndhævelse af EU's lovgivning i forbindelse med eksterne energiaftaler, der har 

indflydelse på EU's interne marked. I de tilfælde, hvor forsynings- og infrastrukturaftaler 
med tredjelande har indflydelse på energiforsyningen inden for EU og påvirker EU's interne 
energimarked, bør Kommissionen sikre, at EU's interne regler også gælder for de eksterne 
aftaler. 

 
8. På vej mod et europæisk energiforsyningssystem. EU har en direkte interesse i at styrke sin 

forhandlingsposition over for de internationale energileverandører. I de tilfælde, hvor en fælles 
indsats vil have den største effekt, bør Rådet give Kommissionen mandat til at forhandle med 
eksterne leverandører og transitlande på EU's vegne, og bør undersøge mulighederne for at 
oprette ordninger for fælles indkøb af fossile brændstoffer. Forhandlingskapaciteten i EU ville 
have langt større vægt, end hvis de enkelte medlemsstater forhandlede hver for sig. Det ville 
forbedre medlemsstaternes energiforsyning markant og dermed sikre solidariteten og optimere 
udnyttelsen af ressourcer. 

 
9. Sammenkoblede net og harmonisering af markederne med EU's nabolande. EU bør 

fremme den fælles udvikling af energipolitik i EU's nabolande mod øst og syd med henblik på 
transmission og transit af energi. Det indebærer, at man skal udvikle de nødvendige 
sammenkoblede net og harmonisere markederne. Disse aspekter af den fælles energipolitik 
skal være i overensstemmelse med EU's principper (med hensyn til pålidelige 
forsyningsstrømme, markedsvilkår, gennemskuelighed, gensidighed, bæredygtig udvikling, 
energieffektivitet osv.) samt med de socioøkonomiske behov, der kendetegner de berørte 
regioner. 

 
10. Bedre udnyttelse af EU's muligheder for energisamarbejde i Middelhavsunionen og 

Østpartnerskabet. EU bør stræbe efter et aktivt samarbejde inden for Middelhavsunionen og 
Østpartnerskabet for at hjælpe nabopartnerlandene til at producere, bruge og eksportere energi 
fra vedvarende energikilder og udvikle passende lovgivning. Målet om at sikre EU's 
energiforsyning bør hjælpe disse lande til at opfylde deres eget energibehov og finansiere 
deres egne investeringer. 

 
11. Støtte til udviklingslande. EU skal hjælpe udviklingslandene til at investere i deres egen 

energiinfrastruktur, navnlig når det gælder vedvarende energi, for at fremme en bæredygtig 
økonomisk vækst. Det er også vigtigt at skabe markedsvilkår, der fremmer interne 
investeringer og intern handel og samtidig at sikre, at de fattigste dele af befolkningen har 
adgang til energi. 
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Omstilling til lavenergisystemer inden 2050 
 
12. Behovet for en sammenhængende og omfattende strategi for Europas energiomstilling. 

Klimaændringer og de svindende forekomster af fossile brændstoffer kræver gennemgribende 
ændringer af både energiproduktion og –forbrug. Udviklingen af alternative vedvarende 
energikilder og nye lavemissionsteknologier er nøglen til omstillingen til en bæredygtig 
energimodel. Overgangen til produktion af lavemissionsenergi skal være en del af EU's 
ramme for at fremme forskellige vedvarende energikilder, der har et tilfredsstillende 
cost-benefit-forhold. De disponible finansielle ressourcer bør samles, så man bevæger sig væk 
fra ensidige nationale støtteordninger, som ikke har nogen effekt. Set i lyset af det nuværende 
økonomiske klima er det særlig relevant at samle de finansielle ressourcer på disse områder. 

 
13. Fremme af beskæftigelsen. Overgangen til en lavemissionsøkonomi vil føre store 

forandringer med sig, der både kan få positive og negative konsekvenser for arbejdsmarkedet. 
Man bør skabe de rette markedsvilkår, der gør det muligt at oprette nye job inden for 
rammerne af omstillingen af energisektoren. 

 
14. Bedre konkurrenceevne for den europæiske energisektor. Overgangen bør udnyttes som 

en mulighed for at stimulere aktiviteter og foretage en grundig revision af energiproduktionen 
og -forbruget. Europas konkurrenceevne vil også afhænge af, at energiomkostningerne er 
rimelige, og at man sikrer innovation og eksport af den europæiske energiteknologi. EU og 
medlemsstaterne bør skabe et positivt klima for store industriprojekter, som europæiske parter 
deltager i. De kunne yderligere samarbejde omkring energimikset gennem omfattende 
projekter for vedvarende energi (vind, sol, osv.) og transmission (superelnet og intelligente 
net). Den gradvise integration af medlemsstaternes energimiks bør begynde på regionalt 
niveau. 

 
 
Inddragelse af civilsamfundet i beslutningsprocessen 
 
15. Tilpasning af EU's energipolitik til borgerne. Når et tema er så aktuelt og relevant for hele 

samfundet, som energispørgsmålet er, bør offentligheden inddrages fuldt og helt. Den 
gradvise udvikling af et europæisk energifællesskab har potentialet til igen at samle 
europæerne om et projekt, som giver dem en klar merværdi. Det er afgørende, at man 
inddrager offentligheden og indleder en dialog med civilsamfundet, fordi de politiske 
beslutninger kun bliver troværdige, og man kun kan opnå befolkningens accept af de 
vidtrækkende forandringer, vi går i møde, hvis disse er legitime i borgernes øjne. 

 
16. Oprettelse af et europæisk civilsamfundsforum til overvågning af energispørgsmål. Det 

er en kilde til dyb bekymring, at de politiske beslutningstagere og det europæiske 
civilsamfund ikke fører nogen struktureret dialog om energispørgsmål. Civilsamfundet bør 
inddrages systematisk i debatten om energispørgsmål på regionalt, nationalt og EU-niveau. 
EØSU og Notre Europe er parate til at støtte denne debat på EU-niveau gennem et europæisk 
civilsamfundsforum, hvor repræsentanter for forbrugerorganisationer, miljø-ngo'er, 
industrien, fagforeninger m.fl. samles.
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Tilstrækkelige beføjelser til EU 
 
17. En europæisk pagt for energisolidaritet. Lissabontraktaten fastholder udtrykkeligt 

princippet om solidaritet mellem medlemsstaterne, men princippet har endnu ikke fundet 
anvendelse inden for den nuværende institutionelle ramme. I mellemtiden har energiområdet 
fået øget politisk betydning, og EU har ikke haft nogen indflydelse på dette felt. Solidariteten 
bør tage konkret form og blive drivkraften i udformningen af en europæisk energipolitik og 
dermed bekæmpe konflikter om national suverænitet. 

 
18. Flere EU-midler til energi. EU har hverken midler til at finansiere omfattende 

foranstaltninger eller til at foreskrive bestemte valg af energikilder. Det årlige EU-budget for 
energi er ubetydeligt sammenlignet med de beløb, som medlemsstaterne bruger på området. 
EU's budget skal øges ved hjælp af uafhængige og selvstændige ressourcer, herunder 
skattemæssige redskaber samt en energifond til finansiering af energiinfrastrukturprojekter af 
europæisk interesse, herunder el- og gassammenkoblinger og stærkere differentiering i retning 
af vedvarende energikilder og teknologier gennem fælles forskning inden for 
lavemissionsenergi.  

 
19. Styrkelse af Kommissionens rolle. Eftersom Kommissionen er det organ, der foreslår og 

koordinerer politik samt vogter Fællesskabets interesser, skal Kommissionen være den 
centrale institution i EU på energipolitikområdet og spille en langt større rolle i udformningen 
af en sammenhængende, troværdig og effektiv energipolitik, som danner fundamentet for et 
europæisk energifællesskab. 

 
20. Evaluering af behovet for at revidere den institutionelle ramme. Inden 2014 bør man 

vurdere, hvorvidt den nuværende institutionelle ramme gør det muligt at opnå de ambitiøse 
målsætninger for den fælles europæiske energipolitik. Hvis det ikke er tilfældet, bør man 
beslutte sig til seriøst at overveje vores forslag om et europæisk energifællesskab. 

 
 
 
Konklusion 
 
På energiområdet har EU's ledere et særligt ansvar over for de kommende generationer. Europa har 
ikke råd til at vente længere, idet centrale energipolitiske beslutninger, som træffes i dag, vil kræve 
årtier at gennemføre. Hvis forberedelserne af omstillingen inden 2050 skal bære frugt, skal man 
allerede nu træffe de fornødne afgørelser, der forpligter EU til at følge vejen mod bæredygtig 
udvikling og udforme en fælles energiaftale. Vedtagelsen af energi- og klimapakken var allerede et 
betydningsfuldt skridt, som har banet vejen for denne fælles vision. Men der er lang vej endnu, før 
denne vision bliver til virkelighed. 
 
Politisk vilje har - med civilsamfundets opbakning – afgørende betydning og skal bidrage til at skabe 
et sammenhængende Europa, der i fællesskab kan imødegå de mangesidige udfordringer på 
energiområdet. Vi mener, at det mest ambitiøse og lovende alternativ er et fuldt udbygget europæisk 
energifællesskab, der omfatter alle relevante økonomiske, sociale, politiske og strategiske aspekter. 
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Dette ville indebære integration af energimarkerne, koordinering af forskningspolitikker, fælles 
investeringsbeslutninger, solidaritetsmekanismer og behovet for, at EU-landene taler med én stemme 
på verdensplan. Alt dette kræver en effektiv overnational tilgang. Dette fælles projekt ville gøre det 
muligt for medlemsstaterne og EU's institutioner at udarbejde en europæisk energipolitik, der er så 
effektiv og demokratisk som mulig. 
 
Frem for alt ville et europæisk energifællesskab tage hensyn til de bekymringer, som EU's borgere 
har. Aktuelle meningsmålinger viser, at der er stor folkelig opbakning til denne idé. Ensidige 
nationale tiltag på energiområdet er blevet irrelevante og et bæredygtigt, modstandsdygtigt og 
fremtidsorienteret energisystem kan bedst realiseres på europæisk plan.  
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