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Op 1 december 2005 zakten 1500 werknemers uit de energiesector af naar Brussel. Ze 
lieten hun stem horen aan de Europese ministers van Energie die vandaag samenkomen: 
Laat het licht branden. Stop de dereguleringswaanzin. Tegen het licht van toenemend 
bewijs dat de problemen illustreert overwegen de Ministers De ministers zullen er nagaan 
welke vooruitgang er in de binnenmarkt voor elektriciteit en gas is geboekt. Een 
evaluatieverslag staat bovenaan op de agenda van de Commissie. 
 
Een delegatie van de Europese Vakbondsfederatie publieke diensten (EPSU) zal een 
ontmoeting hebben met Europese Energy Commissaris Andris Piebalgs en met energie 
minister Malcolm Wicks, voorzitter van de Raad, om de boodschap te overhandigen dat het 
EU energie beleid niet deugt. 
 
De liberalisering heeft: 
• niet geleid tot meer werkgelegenheid; 
• niet geleid tot lagere prijzen voor burgers; en 
• niet geleid tot een veiliger en betrouwbaarder energiesysteem.  
• Banenverlies in de energiesector: 300.000 banen in 10 jaar tijd.  
• Te weinig investeringen in infrastructuur, in productiecapaciteit, in 

personeelsopleidingen en kwalificaties, en in Onderzoek en Ontwikkeling bedreigen 
samen de betrouwbare, veilige en betaalbare Europese energiesystemen op lange 
termijn.  

 
De meeste spelers in de sector zijn het eens met de analyse dat de markt niet functioneert, 
inclusief het Britse voorzitterschap en grote industriële gebruikers van elektriciteit en gas.  
 
“Het Britse voorzitterschap en de Commissie schrijven meer van hetzelfde medicijn 
voor, namelijk concurrentie. Dit werd al geprobeerd en werkte niet. Het is geen 
smartdrug en maakt geen onderscheid, waardoor goed functionerende elektriciteits- 
en gasdiensten er schade van ondervinden. De risico’s zijn een bedreiging voor het 
energiesysteem en uiteindelijk ook voor de Europese vooruitzichten op groei en 
concurrentiekracht. Tegelijkertijd brengen ze schade toe aan kwetsbare gebruikers en 
grote bedrijven”, argumenteert Jan Willem Goudriaan, adjunct-secretaris-generaal van 
EPSU. 
 
De vakbonden zeggen het volgende: 
• Laat lidstaten hun markten gesloten en gereglementeerd houden voor uitsluitend 

binnenlandse gebruikers. Geen gedwongen openstelling in 2007. 
• Stel doelen voor investeringen in onder andere personeelsopleidingen, onderzoek en 

ontwikkeling, en onderhoud en reparaties. 
• Neen tegen gedwongen eigendomssplitsing. 
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• Toekomstige maatregelen moeten leiden tot verbeteringen op de markt wat 
werkgelegenheid en een gegarandeerde voorziening betreft. Nieuwe maatregelen 
moeten de verplichtingen van publieke diensten verbeteren, de gebruikers meer 
rechten geven, de betrouwbaarheid vergroten en tot een duurzame ontwikkeling 
bijdragen. 

 
“De Commissie en de regeringen moeten rekening houden met de positie van de 
werknemers. Werknemers hebben een praktische kijk op hetgeen er op het vlak van 
investeringen, onderhoud en reparaties gebeurt, en op de druk die dagelijks op hen 
wordt uitgeoefend om kosten te besparen en de omzet te vergroten”, voegt de adjunct-
secretaris-generaal van EPSU toe. 
 
Een ander probleem waar de EPSU de aandacht op wil vestigen, is het gebrek aan een 
sociale pijler in het Zuidoost-Europese Energieverdrag. Dit verdrag breidt de binnenmarkt uit 
naar de landen in Zuidoost-Europa. Maar zonder de sociale wetten en voorschriften die in de 
EU van toepassing zijn. “Dat is onaanvaardbaar. De Commissie houdt zich hier wel mee 
bezig, maar het gaat allemaal niet snel genoeg. Bovendien moet de Raad hieraan zijn 
volledige steun geven. Dat is tot nu toe niet gebeurd,” zegt EPSU. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Willem Goudriaan, + 32 2 
2501080 of een e-mail sturen naar epsu@epsu.org. 
 

******** 
 

EPSU is de Europese federatie voor de publieke diensten. Het is de 
grootste federatie van de ETUC (Europese federatie van vakbonden). 
Acht miljoen werknemers in overheidsdienst en hun 213 vakbonden 
zijn er lid van. Deze laatste verenigen werknemers uit de gezondheids- 
en sociale diensten, uit het lokale en nationale bestuur en uit de 
energie-, water- en afvalsector. 
  
In de energiesector is EPSU werkzaam op het gebied van elektriciteit en gas, 
productie, transmissie, distributie, detailhandel en bijkomende diensten. 
Onze leden werken in krachtcentrales die allerhande brandstoffen gebruiken, 
zoals kernenergie, hydro-elektriciteit, zonne- en windenergie, gas, enz. Onze 
werknemers zijn kleine en grote publieke (staat en gemeente) en 
privébedrijven. 
 
Voor meer informatie over EPSU en ons werk: www.epsu.org 

 
 


