
«Πράσινη» επανάσταση
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε χθες τη νέα ενεργειακή στρατηγική που θα
ακολουθήσει
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ρούσσος Βρανάς

Ένα νέο και
τολμηρό «οδικό
χάρτη» για την
ενέργεια
παρουσίασε χθες η
Ευρωπαϊκή
Ένωση. Καλεί τα
κράτη-μέλη της να
περιορίσουν κατά
τουλάχιστον 20%
έως το 2020 τις
εκπομπές των
αερίων που
προκαλούν το
φαινόμενο του
θερμοκηπίου.

Η νέα ενεργειακή στρατηγική που ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί
επιβεβλημένο να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση στις κλιματικές μεταβολές που
οφείλονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Το πόσο είναι επιτακτική μια αλλαγή
πλεύσης στο ενεργειακό ζήτημα υπογραμμίστηκε από την κρίση που ξέσπασε μεταξύ
Ρωσίας και Λευκορωσίας, η οποία επηρέασε και την Πολωνία και τη Γερμανία. «Η
Ευρώπη πρέπει να οδηγήσει τον κόσμο σε μια νέα μεταβιομηχανική επανάσταση,
αναπτύσσοντας μια οικονομία με περιορισμένη χρήση άνθρακα», δήλωσε ο πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζoζέ Μανουέλ Μπαρόσο.
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητεί από τις αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν
περιορίσει κατά 30% έως το 2020 τις εκπομπές των αερίων που προκαλούν το
φαινόμενο του θερμοκηπίου. Για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί να δεσμευτεί
μονομερώς ότι θα έχει περιορίσει τις εκπομπές αυτών των αερίων κατά τουλάχιστον 20%
έως το 2020 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.
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Οι δεσμεύσεις
Το πρώτο σοβαρό βήμα για μια κοινή ενεργειακή πολιτική στηρίζεται σε τρεις
ακρογωνιαίους λίθους.
1. Μια πραγματική εσωτερική αγορά ενέργειας.
2. Τη μετάβαση σε περιορισμένη χρήση άνθρακα.
3. Την επίτευξη του στόχου του 20% έως το 2020.
Στους πρόσθετους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 20% της συνολικής
ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020 και το 10% των καυσίμων
από βιοκαύσιμα. Για πρώτη φορά, διευκρίνισε ο αρμόδιος επίτροπος για την ενέργεια
Άντρις Πίμπαλγκς, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί να γίνουν αυτοί οι στόχοι δεσμευτικοί.

Οι αντιδράσεις
Οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος όμως επικρίνουν τις προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ανεπαρκείς. Επισημαίνουν μάλιστα ότι η απαίτηση να
περιορίσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες τις εκπομπές αερίων κατά 30% είναι άδικη,
επειδή χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία ρυπαίνουν πολύ λιγότερο από ό,τι ο ανεπτυγμένος
βιομηχανικά δυτικός κόσμος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση «θα κατηγορηθεί για επιστημονική
και πολιτική γκάφα», δήλωσε η Μάχη Σιδερίδου, διευθύντρια κλιματικής και ενεργειακής
πολιτικής στο γραφείο της οργάνωσης Γκρινπίς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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